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                                                           تقديم

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

   كاتب صيني ( لو كنت انتظر الكمال , لما فرغت من كتابي الى االبد) 

عن صدري   (الهم)قد ازحت وزر واستميح القراء عذرا ألني مشفق على نفسي 

,  بالد الرافدينياه بين اياديهم الكريمة , هذا الهم هو محبتي آلثار وحضارة واضعا إ

من الهم( الكتاب هذا )وانا مشفق على كل من يشاركني فيه  لما سيجد بين طيات 

وكان سببها  بالد الرافدينضارة وحاخبار واحداث مأسوية مرت على آثار 

, وقد ادخلت نفسي في مأزق الوقوع  (اليهودية)االستعمار الغربي وايقونته الصنمية 

معاهدا نفسي في الخطأ لربما بسبب عدم اإللمام الكافي في بعض جوانب الموضوع 

بع خاصة وان عادة الطلعمر بقية تسمح بإذا كان في ابالمراجعة المستمرة إ

ثار في مقبل االيام ستكون كبيرة وعذري المقبول انه همي في علم اآل المستجدات

 كاديمية. لم انحو فيه نحو كتب الدراسات األاالول )كتابي االول( و

الهم( تعريف بالعراق , من هو , وماهو,  -الكتاب هذا )يتناول القسم االول من   

ري الذي ميزه عن ونشأة الحضارة , واختراع الحرف والكتابة , والتنوع الحضا

بقية مناشئ الحضارات , وتشكل الشخصية السومرية , وكانت مغامرة كبيرة مني 

في  بالد الرافديننسان من قصي بعيد ألقرأ واعيش حالة اان ارتحل من زمني الى ز

ذلك العصر , وركزت في الجانب الذي يهمني في صلب وأصل هذا الكتاب )الهم( 

وبداية القرن العراق في القرن التاسع عشر  علىالهجمة االولى على اسباب 

ممثلة بالهيئات الدبلوماسية وعمالئها والبعثات التبشيرية والمتاحف العشرين 

 بالد الرافدينوالجواسيس والسراق والتجار واالفاقين لسرقة االثار من مواطنها في 

ي االسباب مريكان , والبحث فيين والبريطانيين واأللمان واألالفرنسقبل من وخاصة 

والدوافع للمؤسسات االكاديمية والجوانب الشخصية للحفارين ومن ورائهم , ومدى 

رية ستحواذهم على اهم المكتشفات االثالضرر الذي تسببوا فيه للمواقع الحضارية وا

0 

تاريخ تأسيس المتحف والظروف  (الهم –)الكتاب وتناولت في القسم الثاني من هذا 

الذين األوربيين سيرته والقوانين التي صدرت والمدراء واالحداث التي واكبت م

, وتناولت  وآثاره واالجحاف الذي تسبب فيه البعض منهم بحق العراقادارته تولوا 

سرقة المتحف العراقي بدون الدخول في مسألة ومن على جناح طائر بشكل عابر 

 ا, لكني تناولتهتفاصيل احداثها التي تناولها العديد من الكتاب بين منصف ومتعدي 

, وتناولت موضوع  التاريخية وما ورائها من دوافعمن باب  البحث في االسباب 
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ولم آت بشي , وتهريب المخطوطات   االرشيف اليهودي والمالبسات التي واكبته

( وتوسعت فيه كتاب احمر غير رسمي, اال اني جعلت هذا الهم ) جديد في ذلك

, وقد سبق للهيأة العامة  (صورة 170)لكثيرة بالصور التعريفية اكثيرا وزودته 

ثار لآلفيه صورا  (كتاب احمرتعريفيا ) لآلثاروالتراث ان اصدرت منشورا

 العالم  دولفي المعابر الحدودية في جميع الرافدينية بشكل عام الستخدامه 

ها قوات االحتالل ناولتها هي االضرار التي تسببت باالبرز التي تالثانية والقضية 

ي مواطن الحضارة بشكل مباشر او غير مباشر ومسؤوليتهم القانونية واالخالقية , ف

ومن اهم واخطر ما تناوله الكتاب هو المراجعة الفلسفية لالسباب التاريخية التي 

شور وبابل من جهة العراقي , والمشكلة العالقة بين آادت الى سرقة المتحف 

, وكذلك نبهت الى االختراق التوراتي  ىاخر من جهةواليهودية وورائها الصهيونية 

وشيوع تسمية ملوك  الدينيةالعربية والعراقية وللعقل العراقي في أدبياتنا وثقافتنا 

بالتسمية التوراتية بدال من تسميتهم باللغة االم التي نشأوا في حضنها ,  بالد الرافدين

الفي هذا االختراق وضرورة اعادة كتابة مناهجنا التعليمية في كافة مستوياتها لت

كما  بالد الرافدينوتصحيح المسار واشير الى اني ذكرت اسماء االعالم من ملوك 

بين هاللين السمائهم كما وضعتها وردت باللغة االم مع االشارة ولمرة واحدة 

الكثير من النخب  اوردت في التوراة , ونبهت الى المشكلة الحضارية التي يقع فيه

في تسويغ بقاء اثارنا رهينة وحبيسة في متاحف الغرب تحت المثقفة في مجتمعنا 

دعائية لبالدنا وانهم يعرفون كيف يعتنون بها وفي اعالمية و اذريعة انها تمثل منابر

من وجودها عندهم فهي لم تكن لتخسر شيئا  وبينت اننا لم نستفدذلك تبرير لسرقاتهم 

ن االيام  , وتطرقت الى موضوع لو بقيت في دفائنها ألنها البد وان تظهر في يوم م

قد يحسب لي او علي وهو رأي شخصي مبني على معطيات تاريخية ووقائعية وهو 

تحديد مكان وجود قبر الملكة االسطورية شمورامات )سميراميس( , وختمت الكتاب 

 ثار المسروقة وى المرجع السيد السستاني حول اآلبفتا

يا بل هو كتاب تثقيفي وتحريضي , واعتذر واقر بان هذا الكتاب ليس علميا او منهج

اتوجه بالشكر الجزيل للفنان للذوات الذين اقتبست منهم ولم اوفهم حقهم , واخيرا 

ل تاجرصاحب فكرة تحويل هذا الهم من برنامج تلفزيوني الى كتاب اخذ مني علي آ

ن الذين متصلة , والشكر الجزيل الى الذوات المحترميونصف ثالثة سنوات 

دهادي شقيقي ت واالخطاء في المسودة , السادة : وني في تالفي العثراساعد

لهيئة العام لمدير الالجميلة , د مؤيد سعيد  الشمري رئيس قسم النحت في كلية الفنون

دائرة عام مديرالذهب االسبق , السيدة د  اميرة عيدان والتراث ثار العامة لآل

,  سابقارئيس الهيئة التنقيبية في النمرود المتاحف العراقية  , االستاذ مزاحم محمود 

السيد محسن , م االسترداد في المتحف العراقي السيد عباس القريشي رئيس قس
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عام دائرة قيس حسين رشيد مدير السيد وحسن علي معاون مدير المتاحف سابقا 

 ختام واالخت,  , السيد مقداد البغدادي والتراثالعامة لالثار ةالمخطوطات في الهيأ

واتقدم بوافر الشكر واالحترام الى في الهيءة العامة  كاظم مديرة قسم التوثيق

ثار على جمع وتخزين آ واعملكان واحدا من خمسة اشخاص الجندي المجهول الذي 

زودني بكل المعلومات التي احتجتها وتصرف بكرم قد و, المتحف قبل االحتالل 

ة التي اخذتها جميعا بنظر االعتبار كبير عندما راجع كتابي وابدى مالحظاته القيم

موافقة على طبع بال ي ممثال لوزارة الثقافة في تكرمهتروشالسيد فوزي األ واخيرا

 بمناسبة اختيار بغداد عاصمة للثقافة العربية   الكتاب على نفقة الوزارة

لوكان غير هذا لكان  اني رايت ان ال يكتب احد كتابا في يومه اال قال في غده :) 

ولو قدم هذا لكان افضل , ولو ترك هذا لكان  سن , ولو زيد هذا يستحسن ,اح

 (  عن ديورانت – العماد االصفهاني 0 اجمل

      حسبي وحسبكم وهللا المستعان

 )حميد الشمري(                                                

 تشكيلي وباحث اثاريفنان 
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 اليصح إال الصحيح

القدماء  بالد الرافدينالى انه سيرد ضمن سياق النص اسماء ملوك  االنتباه نلفت
باسمائهم الرافدينية االصيلة مقرونة ولمرة واحدة بين هاللين السمائهم الواردة كما 

من اجل بناء  التصحيحة وهي التسمية الشائعة لالسف واصرارنا على في التورا
مفهوم جديد للتعامل مع تاريخنا من نظرة وطنية وقومية ودينية و نعتذر اذا سبب 

 للقراءذلك ارباكا غيرمقصود 

 

 ألتسمية باللغة األم                               ألتسمية التوراتية

         ****************                   **************** 

 آشور بانيبال                        آشور باني أبلي -1

 سرحدونأ                      ي أديناآشور أخ -2

 سين أخي اريبا                              سنحاريب -3

 )الثاني(                          سرجون  شروكين -4

  تكالت بيالصر(                لثالثل أشارا )اأبي توكولتي -1

 بول                     (لخامس)ا شمشي ادد -6

 شلمنصر                      (لثالثشلمانو أشاريد )ا -7

 آشور ناصر أبلي )الثاني(                أشور ناصر بال  - 3

 لبابليينألملوك ا –ثانيا 

 مردوخ بالدن                  ينا         أد مردوخ أبال -1

 آُّصر )الثاني(                نبوخذ نصر)بخت نصر( كودورينبو  -2
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 حمر غير رسمي () كتاب أ 

  األولالفصل  - : ألولالقسم ا

 لتاسع عشرالهجمة األولى في القرن ا

  لعراقلماذا ا –إطاللة تاريخية 

 هواجس ودوافع

 

 )بالد الرافدين(العراق مناطق الحضارات القديمة  في خارطة                            

بدأت الدول اإلستعمارية  األوربية الغربية في مطلع القرن التاسع عشر بإرسال 

 الشرق األوسط وعيونهم مصوبةلى لتبشيرية بكثافة إوماسية وبعثاتها اهيئاتها الدبل

إلمتيازه بالموقع الستراتيجي الفريد فهو ملتقى  العراق( – بالد الرافدين)نحو 

راطورية العثمانية بمولمحاددته لالوآسيا خطوط التجارة العالمية بين قارتي أوربا 

الدينية   بالهواجس  ألدول  مدفوعةكانت  هذه   , لنبواتوألنه مهد الحضارات وا

 اليهودية واإلنجيل وهاجس ذكرى *النابعة  من  نصوص كتب التوراة والتلمود

 

 

العلم وتتألف من قسمين هما العهد القديم التوراة تعني التراث وفي أألصل اللغوي اآلرامي العربي فإن * ) 

سفرا( منها خمسة اسفارتمثل توراة موسى , 39يضم )والعهد الجديد , والعهد القديم هو كتاب اليهود المقدس و

اما االسفار الباقية فهي اسفار االناشيد واسفار الشعر ومزامير داوود وحكم سليمان ويلحق بها نشيد اإلنشاد 

الحكايا التاريخ ومن شروح التوراة  و تسجيل  سفرا( والتلمود تعني التلميذ وتتض17واسفار األنبياء وعددها )

كتبه اليهود بعد  ويسمى التلمود البابلي , وهنالك تلمود اخرهو التلمود الفلسطيني الذي ات اليهوديةوالمأثور

  (عودتهم من بابل 
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الحمالت الصليبية والتبشيرالنصراني والهاجس اإلستخباري والطموحات  

مريكية وحروب ألحرب اإلستقالل ا لتي إشتعلت في تلك الفترة بعداإلستعمارية ا

روسيا حروب ييرات الحاصلة في خارطة الدول األوربية ولتغوا في أوربابونابرت 

)ميسوبتاميا  تووسط كل ذلك كان ,لعثمانية وتداعياتها اإلمبراطورية االقيصرية مع 

عند اليهود  األرض المقدسة  شنعار(  ارض) أيضا ( وهيبالد الرافدين -

عند  ةمقدس وهي  المقدسة كتبهمآدم أصل البشرية كما تقول مهبط  اوالنصارى ألنه

 وموطن, *وجبل الجوديوفان نوح طجنة عدن و  اأيضا  حيث فيه المسلمين

 ** وجميع االديان السماوية المسلمينأبو األنبياء المبجل عند لخليل إبراهيم ا ومبعث

,  بسالم وبال تناقض أو عداء جميع األديان  افيهوتعايشت إلتقت  يلتااألرض و

تلك لكل  ,لكتب اضرات دائما في ثنايا صفحات تلك اوى وبابل حوحيث إن أور ونين

إلستعماري عيونه داف األولى التي صوب الغرب اهاالمن الهواجس كان العراق 

 0عليها

 كنائس , أديرة , أضرحة , معابد 

لقديمة في العراق العديد من المراكز الدينية لغيرالمسلمين كالكنائس واألديرة ايوجد  

ألصل ديرا له تاريخ قديم يرجع إلى عام كانت في ا ومار أشعيا (  مثل كنيسة )

م ( وكنيسة )مار أحودمة ( وكنيسة )مار بثيون( ودير )مار إيليا (  ودير  170)

من  ودير ) مار كوركيس( ودير )مار بهنام (  لرابع للميالدمن القرن ا )مار متي(

بلدة قرب  لصخرنقور في ا( ألم هرمزدالقرن الخامس الميالدي ودير ) الربان 

القوش , وهنالك  أيضا األضرحة والمعابد والمزارات اليزيدية ) مرقد الشيخ عدي 

ته  سارة لمنسوب للنبي ناحوم  وقبر أخ) القبر امثل ة ليهودياالكنس ( والهكاري

وهو من األنبياء اإلثنى عشر  ,بجواره (  قرب  مدينة  القوش  في  الموصل 

من  مرحالا جاء  وقدي( أللقوشقوش في فلسطين ويدعى )ناحوم االصغارمن قرية ال

من أسفار   (34لسفر )قبل اآلشوريين إلى هذا المكان حيث دفن , وهو صاحب ا

صفا وشرحا لمنطقة والرحالة األوربيون الذين زاروا ا وقد كتب عنه, لقديم  العهد ا

من  ترة الخمسيناتكل عام إلى ف برهاليهود يحجون إلى ق وتوثيقا تاريخيا وكان

وجود الضريح ألمنسوب له في نينوى يخالف الرواية  وإنالقرن العشرين ,  

فلسطين مع جماعة كبيرة من يهود بابل وأعاد بناء  التوراتية التي تقول أنه عاد إلى

******************************************************* 

 (44هود  –ودي واستوت على الج وغيض الماء وقضي األمر)*

 (31- ابراهيم  -) وإذ قال إبراهيم رب إجعل هذا البلد آمنا  **
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العزير(  –)عزرا  ليعازرالكفل( قريبا من بابل وا, كذلك ) الهيكل ثم مات هناك 

)نبوخذ  )الثاني(صرآ كودوريالملك نبو  رحلهم الذيناالنبياء قرب القرنة وهو من 

عاش في البالط البابلي ثم في أنه  ليهوديةالمأثورات اوتقول  (نصر في التوراة

كتب  مستصحبا معه سفر الشريعة ثمإلى فلسطين  ومنها عاد البالط الفارسي 

) وجود الضريح  *)يونس( يونانللنبي  هنالك القبرالمنسوبفي نينوى , و هناك التلمود

في كركوك يوجد  و وكذلك مقام النبي شيت ,  المنسوب له قرب القرنة يخالف الرواية التوراتية(

في جانب الكرخ من بغداد في مقبرة الشيخ جنيد  ودانيال  للنبي المنسوب المقام 

الخضر النبي ايوب ومقام والبغدادي يوجد المقام المنسوب للنبي يوشع بن يعقوب 

 وغيرهم المنتشرة في جميع ربايا وسهول الوادي  وكذلك  لوجود  الكثير  من 

والتلمود قد ت النارخاصة في شمال العراق , ولكون التوراة وبيو المعابد  المجوسية

نصوصهما  وذكرى  األنبياء المرحلين  في   في  أرضه ودائما ما تكون كتبتا

الترحيالت اآلشورية والبابلية تثيرفيهم الشجن وتجعل أبناء الرب أحفاد شمشون 

 فتحوا كتبهم تحترق أفئدتهم وتلسعهم الدموع كلماتدمى قلوبهم و

       

 دير مار متى    لمنسوب للنبي إبراهيم في أور    البيت ا            

              

 لشيخ عديقبر ا               نبي ناحوم                لالمنسوب إلى القبر ا               
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 مهام أخرى

إلقتسام  الصراعالدور األبرز بين الدول األوربية في وفرنسا لبريطانيا وكان 

هو العراق أألراضي التابعة للدولة ألعثمانية التي كانت على شفا اإلنهيار وكان 

ا موكانت مساعيه, الساحة اآلفضل لهذا الصراع لمحاددته للدولة العثمانية 

عثات أخرى تتمثل بطرق عديدة منها إجراء مسح عام للمدن والقرى وباإلستعمارية 

,  غافلة عما يدورالأنظارالسلطات العثمانية  وكان ذلك يجري أماملمسح األنهار

في تخذت لتي إالتبشيرية ا امهبعثاتولدبلوماسية ا امههيئاتمن  مهام وكان من ض

, الموصل , 1739 العراق )بغدادلعربية في الواليات ا منالقرن الثامن عشر

إرسال هو  (وبعثاتها مقرا لقنصلياتهالعثمانية التابعة لإلمبراطورية ا 1764 لبصرةا

المزيد من البعثات  وتوسيع قاعدة التمثيل الدبلوماسي والتغلغل في بنية المجتمع 

ك كانت هنا, ولنصراني التبشير الجاسوسية واا في مجال مهإضافة ألعمالالعراقي 

وإفراغ البلد من تاريخه وآثاره لمخطوطات سرقة اآلثارألقديمة واأخرى هي مهمة 

ذات مصوبة نحو سرقة محتويات مكتبات األديرة كانت عيون اليهود بالووتراثه 

, أما الهواجس الدينية عندهم فتأتي بسبب  اليهودية والكنسالنصرانية س ائوالكن

 لحمايةاخرى أسباب آنية  و,  اإلمتدادات التوراتية والتلمودية  في اإلنجيل 

لعرب الوجود مجاميع دينية من غير أيضا و, المبشرين النصارى المتواجدين هناك 

يا وفرنسا ووجود لذين يحضون بحماية بريطانوالنصارى االمسلمين مثل أليهود و

ن وهم من أقدم المندائييالعرب الصابئة كالقديمة من األديان وأقليات مجاميع 

التي  عبدة النار)المجوس(  الديانة الزرادشتيةو, الديانات التوحيدية غير التبشيرية 

باحترام إلى ابليس  ونينظرالذين العرب ن يدييليزوا,  (م  ق 133 ) ظهرت سنة

)طاووس اسمه  ةمقدس يةتمثال يرمزلشخصوعندهم وال يوافقون على شتم الشيطان 

غير تعبد هللا لكنهاتوحيدية وهم طائفة دينية ( وهو تمثال لطائر الطاووس –ملك 

منطوية على نفسها محاطة بالغموض وومتزمتة منشقة عن االسالم تبشيرية 

وقد حاولت النجوم والشمس لها عالقة بعبادة قديمة وثنية جذورب ترتبط (مارب)و

بعض الجهات ألغراض خاصة نشر تسمية جديدة لليزيديين العرب بتسميتهم 

باأليزيديين ألجل التغيير العرقي وذلك بعد االحتالل االمريكي للعراق ألسباب 

إعتنقوا  ي حيثر الميالدفي القرن الثاني عشالعلني للوجود  ظهرواقد و, سياسية 

مسافر وقد إختلطت عندهم جميع هذه اإلسالم في زمن شيخهم الروحي عدي بن 

أقليات عديدة من أتباع وجود كذلك لواألديان والعقائد فأنتجت ديانة خاصة بهم , 

االسالم مثل الكاكائية )األخوية( والعلي الالهية والعلوية و  المذاهب المنشقة عن

الى مؤسسها علي بن محمد رضا الشيرازي المعروف بلقب )الباب(  نسبة )البابية(

 ثم ولدت 1344دعوتها في شيراز سنة وظهرت المنتظر المهدي ادعى انه  الذي 
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من رحمها ديانة أخرى هي البهائية نسبة الى أحد مريدي الباب وهوعلي حسين 

بغداد وجف وكربالء ثم انتقلت البهائية إلى الن  (بهاء هللا)النوري الذي عرف بلقب 

لنشر دعوتها ولكن تم طرد دعاتها من هذه المدن فذهبوا إلى السليمانية وانتشروا في 

واألسقفيات اليعقوبية  *والنساطرة الجرامقة السريان كذلك وشمال العراق , 

وهم من الطوائف وجميعها من المذاهب واألقليات التي انسلت من الديانة النصرانية 

محاصرين بين النسيان  من اتباعهاالبعض وبقي اإلندثار  التي شارفت على

وكانت جميع التي عزلتهم عن العالم , في شمال العراق الوعرة وتضاريس الجبال 

والنفاذ من لغرض دراستها أألوربيين لمستشرقين تثيرإهتمام ا هذه المذاهب والعقائد

 العالم اإلسالمي جغرافيةقلب وخاللها إلى 

 عماريةواست هواجس استخبارية

ستعمارية فهي بسبب أهمية واليات العراق الثالث إلأما الهواجس اإلستخبارية وا

لصفوية حيث أن والية البصرة هي الميناء البحري الوحيد للعراق ومجاورة للدولة ا

 1764أنشأت قنصليتها سنة حيث وكان لبريطانيا الدور األبرز فيها في إيران 

 تسمىكانت التي ة في المواصالت البرية البريطانية بإعتبارها صلة الوصل الرئيس

درة التاج بين لندن والمستعمرات البريطانية في الهند  (بريد الجمارك البريطاني)

داد فبسبب توسطها , أما بغحيث كان السفر برا أكثر أمانا من البحر  البريطاني

ه , أما الموصل  داري فيإلالقرارالحكم وللعراق وكونها الوالية الرئيسة ومركز ا

للبريد وأيضا كونها ميناءا تجاريا نشطا ومحطة مهمة تمام بها هاالالعربية فكان 

ة وهكذا العثمانيلمجاورتها لحدود تركيا الحالية مركز القرار السياسي لإلمبراطورية 

ات القرن التاسع عشر صاحبة النفوذ األقوى في اصبحت بريطانيا في سبعين

ك رسمت وأعدت لنفسها دورا حيويا وخطيرا وهو اإلستيالء الواليات الثالث وبذل

ك لعلى األراضي المجاورة للدولة العثمانية وكان العراق من اهمها , وكانت هنا

 ,الدوافع اإلقتصادية وهي البحث عن طرق آمنة ذات ديمومة للوصول إلى الهند

النهران من  ولمعرفة الواقع الجغرافي لحوض ما بين النهرين وما يمكن أن يوفره

إمكانات مالحية لمساعدتها في سعيها للتوغل اإلستعماري في مناطق الشرق 

 األوسط المجهولة والغامضة عليهم  

نسبة الى نسطوريوس الزعيم الروحي للطائفة النصرانية في شمال العراق في القرن الخامس  –المذهب النسطوري * 

عندما اختار لهم رئيس اساقفة كانتر بري تسمية )اآلثوريين( , 1336ة الميالدي , واستمرت تسميتهم بالنساطرة حتى سن

شوريين االوهو دعم فكرة ان هؤالء اآلثوريين ثم تحريف االسم الى اآلوال يخفى قصد البريطانيين من ربط النساطرة ب

ئفة النساطرة ثورية حيث تقدم بهذا الطلب رئيس طام النصارى هم اصحاب الحق في ارض آشور لتشكيل دولة آالقو

)المار شمعون( , وبعد استقالل العراق تحت المظلة البريطانية تراجع االنكليز عن موقفهم وقالوا ان تسمية النساطرة 

 احمد سوسة  –مالمح من التاريخ القديم ليهود العراق  -باآلثوريين هي تسمية مظللة وهم طائفة دينية وليسوا اقلبة عرقية 
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سبب وجود مجاميع عرقية من غير العرب مثل األكراد كانت بأما الدوافع السياسية ف

خفيا للدولة  واآلثوريين وجميعهم يكنون عداءاا  واألكراد الفيليين  واألرمن والشبك

البعثات  بدأت غزواتالعثمانية عدوهم المشترك , لكل هذه الهواجس واألسباب 

والتاريخي  األجنبية والمبشرين والمغامرين تتجه صوب أرض اإلرث الديني

 واآلثاري والحضاري  في بالد الرافدين

 يلوادتعويذتا الخالدان النهران ا

  عبقرية الزمان والمكان

 ( 30اآلية رقم  –سورة األنبياء  – وجعلنا من الماء كل شيئ حي)

إن  التطور  إزدهر على  تربة مناطق ) أوزوالد  شبنغلريقول عالم المسماريات 

 -فن الشرق االدنى القديم  - مرتبطا بها إرتباط النبات باألرض محددة تحديدا واضحا وظل

  (ترجمة محمد درويش -سيتن لويد

بين الهضبة اإليرانية في الشرق وهضبة اسيا الصغرى في الشمال  بالد الرافدينقع ت

لوجود  تاجا طبيعياكان  نوادي الإن الشرقي وصحراء الشام الكبرى في الغرب و

 ذان رسما خارطته على مرللتعويذتا الوادي ا لة والفراتالنهرين الخالدين دج

ة يشرق منه وجعال إلنسانيجعل فجر الحضارة ا فيالعصور وكانا العامل الحاسم 

التي ولدت فيه تقع في المنطقة  الضيقة واالمبراطوريات جميع الحضارات 

ثار مستودعا للحضارة واآل هبسمات مشتركة وجعال من هالمحصورة بينهما و صبغاا

السومرية الحضارة  هي )وامبراطوريات حضارات  ستقامت على أرضه , حيث 

ة الكلدانية , االكدية , البابلية األمورية , اآلشورية , البابليواالمبراطوريات , 

العابرة التي مرت على أبوابه مثل الكيشية  إضافة إلى الحضارات( العربية العباسية 

, ونجد أن المدن السومرية  والساسانية والفرثيةة واليونانيوالحيثية واإلخمينية 

العظيمة مثل العواصم  أور والرسا وتلو وكيش ولكش وماري والمدن البابلية مثل 

بابل وسبار والعواصم اآلشورية آشور التي تقع على الكتف الغربي لدجلة 

على  التي تقع شروكينونينوى ودور  َكلخو)كالح في التوراة(ننورتا و توكولتيوكار

 –)الفرثية المنطقة الشرقية والعاصمة جبال الكتف الشرقي لدجلة على حافات 

ومدن الحضارة العربية الكوفة والبصرة وواسط يسفون( )طالمدائن  (الساسانية

نبتت ونشأت على متون  مدن نهريةنجد أنها جميعا ى لرقة وسرمن رأوبغداد وا

حيث تمد قية المدن النهرية االخرى لتسهيل عملية اتصالها مع ب نن الخالديالنهري

, وتعطي زرعها وثمرها  لتشرب الماء وتنموإلى كتف النهر وشرايينها  أوردتها

هي التي لهما  على هذين النهرين العنيفين وتحدي االنسانمحاولة السيطرة  توكان
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لسمات ا برزأ ت, وكان لمشتركةاالخاصة وجميع هذه الحضارات سماتها   أعطت

في  وإستغاللهما لصالحه  أمام سطوة النهرين  للبقاءالرافديني نسان إلصراع اهي 

المتبادلة مع النقل والتجارة  واستصالح االراضي القاحلة والصيد و الزراعة  

لبحرين تجاريا كا ربي والبلدان المتصلة بالواديالمراكز الحضارية في الخليج الع

السدود ومنظومات الري  نشاء  وتمكنه من إ, وعمان وإيران وباكستان وأفغانستان 

وإختيار نمط  لنهر  أماكن شديدة القساوة وبعيدة عن ا إلحياء  المياه  وفتح القنوات لجر  

العواصم  ألدبية وبناءالزراعية واإلقتصادية والتجارية والدينية والفنية والحياة ا

لفنون اإلنسان والماء والطين والدين وا تضم متماسكة   والحواضر والعيش في وحدة  

الشرط االساس )تمثلت بإنتصار اإلرادة والعقل مجيدة   نهاية  إلى  لتي إنتهتوا

ستثنائية االنسان الرافديني بجهوده اال قد استطاع, وعلى فوضى الطبيعة  (لالبداع

ارضا زراعية خصبة مروية  التي كانت تعاني من القحل   االرض من هذه   علَ ان يج

 تغتسل وتنزع ملوحتها بفتحه  وجعلها  هاخدمو بعيد  التي جلبها من ين النهر بمياه  

  (زلابمالالتصريف )قنوات 

) سهل األراضي الواقعة جنوب شرق سوريا المنطقة  بهذه  وجغرافيا ويلتحق طبيعيا 

 يران )إ وجنوب غرب نهر الفرات , المتكونة من ترسبات  ل براك( ماري وسه

نهر الكارون ومنطقة عيالم  المتكونة من ترسبات   سوسة( سهل وسهل االحواز 

بالد  وسهول   وسهوب   إمتدادا طبيعيا لهضاب   لجغرافية  ا وجميعها تعتبر من الناحية  

أراضي هاتان  حيث تتوحد حضارته ومرتبطة ثقافيا وحضاريا بمقومات  ,  الرافدين

وتضاريس وحدة جغرافية  معهُ  لتشكال ومضموناا  شكالا وادي ارض الن مع المنطقتا

ن هو مجرى النهري واحد نابضُ  حضارية يجمعها قلبُ وحدة ور معقدة غيمتصلة 

واحد هو الفن  خارجي   اري واحد هو الدين والشعائر وإطار  فق ن وعمود  ديلخالا

مؤثرا بما سيأتي من وثيقا إرتباطا والنهرين  ألرض  اب الرافديني الذي ظل مرتبطاا 

  لالحقةالحضارات ا فنون  

  لطينوا لماءحضارات أنجبها زواج ا

 التي كانت من صنع   مهفوكه فأغلقوا البدائي مشمال الوادي سكنهُ  سكان  إستبدل 

يومهم يجمعون الثمار  متجولين باحثين عن قوت  إلى العراء  واوخرجالطبيعة 

حيث اسلحتهم  الطبيعة وبعد استخدامهم للحجارة في صنع   والحبوب من هبات  

كلون طعاما ت واصطادوها واصبحوا يأا الحيواناطاردوصنعوا الرمح والهراوة و

, مجتازين المسافات والمفازات ومتنوعا من النبات واللحم ويجمعون العسل 

 ومدوا حبالها وثبتوا اوتادها بالمطارق  اينما حلوا الرعوية البدوية  خيامهم ينصبانو

من  اآلالف   عشرات  لفي الوادي اآلفاق  ضاربينحياة الترحال  واواختارالحجرية  
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إلى معهم  وانحدرثم اوقبائلها بشعوبها  مختلطينفي السهول الواسعة  لسنين متنقلينا

سنة  1000)الصوان و واألربجية والثالثات وحسونة  ق م(سبعة االف سنة )جرمو

حيث استبدلوا خيامهم الرعوية وبحثهم الدائم عن ابار الماء ببناء بيت ثابت ق م( 

ليحميهم من البرد والحر والمطر والرياح  ودائم من الطين والحجر غير المهندم

وسقف مرتفع مريحا له باب وشباك وجعلوه مأواهم يهندسون والعواصف  وجعلوا 

القرى   ىنواة اولمكونين ليالئم حياة االستقرار لصنع الطعام ال ينطفئ وموقد نار 

 كنُ وكانت تسالطبيعة وعطائها غير الدائم ,  متخلصين من سطوة  الزراعية البسيطة 

القبيلة الصغيرة الواحدة ذات العالقات اإلجتماعية واإلنسانية المترابطة  هذه القرى

استأنستهم الطبيعة  متوحشين الى اناس   تحولوا من اناس  القرى  في هذه  ووالمتكافلة 

ها ثم حلت القرية محل القبيلة واصبحت هي التنظيم االجتماعي حيث اقامت لنفس  )

المعيشة معتمدين اسلوب  وبدأوا يستجيبون لمتطلبات (ديورانت –بسيطة حكومة 

حيث بدأوا يأخذ شكال ثابتا مستقرا  وبدأ سلطان االنسان على الطبيعة   اإلكتفاء الذاتي

, واستجابة للتحديات التي كانت تجابه االنسان انتاج غذائهم يتفاعلون معها  باسلوب 

ها الى بعض  قراه الطينية البسيطة  بتجميعبدأ فقد الجماعية  وحاجته للقوة  الرافديني 

الى هذه القرى تطورت حيث  بسهولة   في اراضي ذات تربة غرينية تجود بالعطاء  

 الى دور   جمع القوت من البرية   من دور  الرافديني , و انتقل  صغيرة   زراعية   مدن  

وتدجين بعض  النهريالبري وواسلوب االنتاج الزراعي والحيواني والصيدي 

لحمر الوحشية االكلب وو االغنام والماعز والخنزير اوالا واستأنسوا  الحيوانات

ودجنوا حبوب الحنطة والشعير وصنعوا الخبز  , ) ديورانت( *والخيول واالبل

 وكان تدجين الحيوانات والحبوب بمثابة اطالق لسراح  وانتعلوا احذيتهم ,  الفخار و

سجن الحيوانات الداجنة واصبحت الطبيعة وتبعيته لها حيث قام ب االنسان من قيود  

 ونوبدأوا يدفن, ومشتقاته واللحوم الطازجة  مخازن للحليب   تحت تصرفه بمثابة  

والنذور والتمائم  هم مقدمين لهم األضاحيبتكريم   يحتفلونو البيت   موتاههم في باحة  

القرى بدأت  وفي هذه   طين  المن في بيوتهم يل صغيرة يصنعونها تماث على شكل  

منتظمة معبرا عن  بايقاعات   ر عن نفسه  حيث بدأ الرافديني يعبائرالدينية البدائية الشع

 البدائية الى الحركات   الفرح والنصر تطورت مع القرون من الحركات   لحظات  

 ينسجُ الرافديني واصبح , وكان ذلك بداية فن الرقص التعبيري الجماعية االيقاعية 

ها الديانات الرافدينية في بدايات   والقتران  ,  مالبسه ويطهو ويختار طعامه المفضل

م تعرف اوربا المرحاض في ل) *بيته والتطهر فقد بنى المرحاض في باحة   بالنظافة  

القرن التاسع عشر وبداية القرن  في نهاية   ملوكها اال حتى في قصور   البيوت  

,  حيث كانوا يقضون حاجاتهم في اواني ويفرغونها في الشوارع  العشرين , 

تساب الفارق مع اح ان نقارن بين الحضارتين الرافدينية والغربيةاالن لنا يحق و
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الطبيعة وألن حياتهم كانت  خوفهم من غوائل   , وبسبب  ( بينهما  الشاسعالزمني 

, مليئة باالخطار فقد بدأوا ينسجون الخرافات واالوهام واالساطير الشفاهية 

 نيتضرعو المفخور والحجر داتهم من الطين  وادواتهم ومعوصنعوا اولى معبوداتهم 

 واالمراض ,  و ماشيتهم من االفنراس   وتحمي مزروعاتهم من الحرائق  اليها لتحميهم 

القرى الصغيرة مع  من سكان   ةالرافديني ت القبائلإنحدر سنة   بعد ذلك ألتاريخ بألف  و

ا الى اريدو جنوب وحيواناتهم المدجنةماشيتهم  النهرين يسوقون امامهم قطعانَ 

 وحافات   وار  هاال في والوركاء  و نفر وكيش واور فوجدوا شعبا مستوطنا في المكان  

هناك , ووقع الوافدون قد بنى اقدم مستوطناته  المياه هو الشعب السومري الذي كانَ 

فاعليته  السهل   للمكان  اينما التفتوا فكان  غراء الماء الوفير محاطين به  الجدد تحت إ

فتم التحول دائما ,  ممدودةا  مفروشةا  طبيعيةا  حيث وجدوا هناك مائدةا يهم علواثره 

ثابت هو القرية الصغيرة التي  في مكان   السكن  حل الى مجتمع الرُ  الجذري الذي غيرَ 

حيث وجدوا فيه  فعانقوا ذلك المكان وتشبثوا به   موحيواناته موعشيرته مضمته

 من شمس   والجغرافية   المناخ   لعوامل  ن كاو, مخزنا لكل الخيرات التي يحتاجونها 

في  دور  كبير خصبة   ووديان   مائية   ومسطحات   وأنهار   وتضاريس   ورياح   وأمطار  

واستقروا مختارين مجاورة  , للترحال   ولم يعودوا بحاجة  هم هم ونشاط  استقرار  

فقد  ينة  الرحل من المد الشعبين وباقتراب   ختالط  , وبإ ومختلطين به   الشعب السومري

صياغتها وهذبتها ووضعتها باعادة المدينة قامت فبدأوا يثرونها بحكاياتهم وخرافاتهم 

 وبحار   واهوار   وانهار   وفالة   صحراء   السومرية   في االسطورة   اساطيرها فنجدُ  ضمن

في ذلك الوقت من الزمان كان ,   وهومكان سكن وصراع اآللهة وايضا الالمكان

التي اخترعتها اوهامه ومخاوفه لهته العديدة وار آهاالماء ودى السومري ساكن الل

على  عسيرا   غامضا   لغزا   اليه   فكان العالم بالنسبة  )التي تحيط به من كل جانب 

ان اية  راره واعتقد  سالفهم فكل شئ فيه يحير العقل ويصعب تحليله وشرحه وفك ا

خيف من قوى الطبيعة ثارة كل ما هو ميخطوها او حركة يأتيها تكفيان إل خطوة

 , ( بتصرف –كيف اصبح االنسان عمالقا * – سعدههلكه او ت  عة فهي التي ت  وما وراء الطبي

باليد غير الملموسة ولكن لمرئية ا اهرذات المظ اآللهةهذه بمخيلته الواسعة استبدل و

 ةمرئية وماديبآلهة , والمطر والرعد   والبرق   والرياح   لنجوم  وا والقمر   كالشمس  

نحتها من والنضيج أوال ثم الفخارالطفل طين الوجسدها بنفسه من بيده جبلها ملموسة 

في جسد هذه  لهةووضع روح اإلالحجر النادر الوجود في وسط وجنوب الوادي 

فبنى آللهته ,  وكان ذلك سببا النطالق افكاره ومعتقداته الجديدة, الحجارة الصماء 

لتستقر باستقراره خاصة نذرية صنع لها دكاك المعابد الكبيرة ووضعها في خلوات و

وتخلد فيها وزين خلواتها بالرسوم والمخاريط الفسيفسائية الملونة وجعل لها مجمعا 

ال يستطيع تجتمع فيه سماه )مجمع اآللهة( يناسبها في السماء بعيدا عن االرض 
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لهة شيوخا ذكورا واناثا بعضها اشبابا ووجعلها الوصول اليها اويعكر صفوها 

 ياهالم وانكي اله,وسيد مدينة نفر  الهواءالرياح وانليل اله السماء, انو اله  رئيسة )

ومملكته ابسو تحت الماء وانانا الهة الحب مدللة مدينة الوركاء وننكرسو اله 

وشمش اله وننكرساج سيدة مدينة كيش سيد مدينة لكش والري والفيضان والخصب 

الصيد, الزراعة , )( وبعضها الهة ثانوية  الصحة  وغوال الهةالشمس وسن اله القمر

 وزوجها مع بعضها( وخمبابا مخيفة )تياماة اليوبعضها سع ( 000,  الفالحة

ائف جديدة لمجابهة تحديات مستجدة غالبا وجعلها تنجب واخترع لمواليدها وظ

ي طبقات وجعلها افرادا ف بعضوميز بعضها عن  , ماتكون لها عالقة بالطبيعة

إلنسان بعضها ينحاز ل , وتتنازع فيما بينها تختلف المسوخ االحد عشر() اميعومج

المياه العذبة والزراعة والحصاد )في صراعه مع الطبيعة وهي آلهة الخير 

)الفيضان والعواصف الشرالهة  مثلوالبعض ينحاز للطبيعة ضد اإلنسان  (والخصب

الحامي الهها اقبيلة اومدينة المدن فكان لكل القبائل و, ثم وزعها على  والقحط(

االحتفالية  الشعائرلها م يحملها االفكار والخرافات و يقد  الخاص بها وصار

نع لذلك اسبابا طصاوعندما كان يريد هبوطها الى االرض فقد  والطقوس العبادية

موجبة لتتدخل وتساعده في الحرب ضد جيرانه وضد غوائل الطبيعة وكانوا 

والتصق الخوف , هم لتساندهم في االستقواء على الطبيعة  يستصحبون تماثيلها مع

من هنا كانت بداية نشوء و منها باالنسان من الطبيعة فالتجأ الى بناء مكان يحميه 

مسيرتهما المتساوقة حيث  كانتيحمي االنسان من اآللهة الشريرة , فلالدين والمعبد 

جتمع وبتطورهما ظهرت أصبح الدين مالكا للمعبد وأصبح المعبد قيما على الم

 لكتاب وطقوس العرافة والسحر وصنعالكهنة والكاهنات والمشرفين وا مراتب

راعيا  للفن مسكنا لآللهة والتماثيل والتمائم والتعاويذ واصبح المعبد السومري 

وراقصات الشعائر الدينية وخادمات والفنانين من النحاتين والرسامين والموسيقيين 

 النتشارالفن الرافديني سويا مع انتشار اا وسبب ووسيلة, الكتاب والمنشدين والمعبد 

تاريخ ن عبر امتحدلجنب  جنبا كحاجة انسانية  والفنالدين وسار الهته واساطيره  

الفن يتخذ احيانا تطوران وك ا فهما صحيحا دون اآلخروال يمكن فهم احدهم,  طويل

الى حالة اإلستقرارالنسبي  , وبعد التحول من المجتمع الرعوي الدينمنحى يسبق 

المعمدان والمتحدان األرض التي باركها زواج الماء والطين في في جنوب الوادي 

التي إعتمد و بعرق اإلنسان حيث أنجبت هناك الحضارة األولى في تاريخ البشرية

شعبها على اتحاد عاملين متجانسين في سياق  زماني ومكاني في جنوب  الوادي هما 

فكان لهذا اإلتحاد دور كبير في  ,ن العنصران األساسيان في الزراعة  الماء والطي

الرافدينية ل الحضارة ونشأة وتشكالعنيفة بث الحيوية واالنتصارعلى قوى الطبيعة 

                        القديمة )السومرية( من الناحيتين الحضرية والفنية                                         
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وعندما ازداد وتقارب  ,باألساطيرومسكونا بالماء اريدو محاطا اوال السومري سكن 

عدد التجمعات السكانية تحولت قراه الى مدن زراعية أكبر مسورة بقوالب الطين 

ادى تسوير المدن الى نوع من االرتباط النفسي واالجتماعي بين ) في الوركاء

 - *  جمل هذه الدور المشيدةسكان التجمع اضافة الى االرتباط العضوي بين م

الطبيعة  علىوهذا االرتباط ادى الى االستقواء  (وليد الجادر د-3ج –حضارة العراق 

 الهواالعداء الخارجيين وتطورت نظرة الرافديني الى آلهته طالبا حمايتها فأصبح 

الحامي للمدينة ثم تعددت  التجمعات الكبيرة هو االقوى وانفرد بالصدارة واصبح

هه وتجاوز عددها األلفين من الذكور واألناث وبدأ الصراع بينها ونشأ تعدد اآلل

وبعد حالة المخاض الديانات فكانت االسطورة والنظرة الفلسفية للكون والحياة , 

كثيرة وجابهته أسئلة  ,  أوال فكان العقل الفكري هذه جاءت حالة السومري اإلدراكية

كان عليه حلها فأوكل الجواب والحل إلى  كان عليه أن يجيب عنها ومشاكل كثيرة

آاللهة التي صورها وألف أساطيرها وصنع تماثيلها  وجعل من هذه التماثيل وسيلة 

أن ألحلول المقترحة  هي من  مدعيالحل االسئلة والمشاكل العالقة , واحتاط لنفسه 

التحليلي عقله وبدأ قبل اآللهة وعليه تقديسها وإحترامها والتزام الصمت إزائها , 

الكون وشغلته  اسرار  سبروالاحمتنتابه  الهواجسالتجريدي يفكر ويدرك واخذت 

بده ولم يعد خائفا معتصما في معخلق االنسان والعالم فكانت بذرة الفلسفة مسألة 

التي استعان ة نجومها وكواكبها يراقب السماء وحرك فبنى الزقورة وصعد أعالها

, هنا حل وتباشير الحضارة الفلك والتنجيم علوم ية فكانت بدابها في سفره وترحاله 

كنت جانبا حضارات محل الخرافات واألوهام ورُ  واالساطيرالعقل والفلسفة والدين 

مالمح حضارة مركبة بالظهور المنهجي المتساوق مع تباشير وبدائية بسيطة وبدأت 

ت في زمن تمت كل هذه التحوالو,  ما تقتضيه مسيرة الحضارة الراسخة االركان

الفترة من عمر التاريخ شهدت معجزات  ان هذهنسبيا من عمر االنسانية )   قصير

فن   - *قمن التطور الثقافي ال توازيها اية معجزة اخرى من تاريخ االنسان الالح

  (سيتن لويد –الشرق االدنى القديم 

 القوانين الشيخ  الملك

 مبتنظيم مجتمعه ةل البدويواالص يذومن السومري ومعه جيرانه ثم قام الرافديني 

تقسيم العمل بينهما حيث كانت بعض القبائل ترعى وبعضها تزرع على اساس 

سلم ويتبادلون منتجاتهم بالمقايضة  , وبناء على ذلك تأسس المجتمع الطبقي  الذي 

الذي  بنفسه هي مجلس شيوخ القبائل الى سلطة اعلى اختارهاطوعا او كرها ارادته 

الذي كان يمتلك افرز الشيخ القائد )الملك( وهذا المجلس   قراطية البدائيةلديميمثل ا

السومري )يملك السلطة السياسية مستندا الى ارثه المزايا والقدرة على القيادة و

 بسن القوانينالقوي الشيخ الملك فقام , لقراراته من القوة الروحية  (والبدوي



19 
 

وتصريف همومه وخاصة ما  االنسانمشاكل  وفرضها لتقسيم العمل وتنظيمه لحل

يتعلق بالزراعة والري والصيد وتوزيع اإلنتاج حيث جعل الملكية الجماعية لوسائل 

االنتاج اساسا لبناء المجتمع وكان ذلك اول نظام اقتصادي جماعي وتملك ومشاعية 

 لقد سارت القوانين والعقائد االسطورية متكاتفة خالل العصوربدائية في التاريخ ) 

 انضباطا  العمل في مجال الزراعة في جنوب الوادي يتطلب ( , وألن ديورانت – *

 

 سادتفوالرعي وري  المزروعات  ومجهودا جماعيا إلدارة اساليب السقي

الملك في الشيخ ساعد كان يو ذابت الفردية في الجماعية ,وجماعية المسؤولية ال

ي خدمته وكان السومري يدين تحقيق ذلك كهنة المعبد والعرافين الذين كانوا ف

 ,الدولة الملكية المطلقة وتكونت  الوليدة ونتيجة لهذه القوة , بالوالء التام لهم جميعا 

جديد حيث حلت القوانين  اجتماعيام لق نظخ باستقرار واستمرار هذه التقاليد تمو

م وت من قبل )الشيخ الملك( محل التقاليد الموروثة تحديدا الموضوعة الشفاهية 

الجاري الذي يسير مع النهر زراعي تراتبي  خاص للرعي ونظام ضع نظامو

النواظم  بناءقنوات والحفر وتفرعاته ب يبدأ بالسيطرة عليه واالعتناءيخصب االرض 

االشجار الحمضية من تحتها وما نتها ثم المزارع وبساتين النخيل والسدود وصيا

في مسعاه فقد السومري جح والفواكه والخضر وتوزيع حصص الماء , ولكي ين

صفة القدسية  كل تلك التطورات الى اآللهة ليعطيها كيف الماء وتكيف معه ونسبَ 

وجوده من مباركة اآللهة ألعماله المنظمة والقبول حيث كان يشعرانه يستمد قوته و

  من اعظم واحب آلهتهاريدو الحامي  الهوهو الماء(  الهوكان اإلله انكي )
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 سومرقصة الماء والطين في البدء كانت

وينظم حياته وصالته بالمحيط الجغرافي  متظبدأ عقل اإلنسان السومري ين

والمجتمعي حيث وجد نفسه محاطا بالماء عنصر التحدي األول الذي كثيرا ما كان 

غير الوادي يأتي في , حيث ان فيض الماء في يستفزه ليثبت قوته وجدارته إزاءه 

فكان البد له أوال أن يتصدى  ,عليه فسيكون مدمرا  يسيطر فإن لمموسم الحاجة أليه 

واالرادة  , فكانت العبقرية لهذا المارد للوقوف بوجه سطوته وطغيانه ثم إخضاعه

في التصدى وقهر عنفوان النهرين , وحيث السومري نجح  حيثتحت االختبار 

نسان ومقدرته إلى نجاح قوة اال بالد الرافدينتحتسب جميع المنجزات الحضارية في 

, ثم كان التي الترحم  العقلية في صراعه ضد هذين النهرين وقوى الطبيعة الوحشية

بالبناء الحضري قبل أن يبدأ جميعا وتسخيرها لصالحه عليها المجيد انتصاره 

يجدر بنا ان نعترف في )المستقر والزراعة اإلقتصادية والنشاط التجاري الواسع 

ه االنسان في العراق القديم انما كان ثمرة الصراع هذا المكان بأن كل ما انجز

وكانت األراضي , (العراق القديم –جورج رو  * العنيد المستمر ضد الطبيعة المخادعة

قسم وتحويل السدود الضرورة لبناء فكانت ر مزروعة غيعن ألنهرين جافة لبعيدة ا

والجداول  يراتلنهوفتح الرواضع والقنوات وا ةجديد ر  الى مجا النهرين من ماء

في  نجاحال من أشكال  واحدا وكان هذا الجهد ع والمزارالصغيرة حول المدن والقرى 

بالد تقلبات الطقس الحادة في وسط وجنوب الظروف المناخية و كانتو, التحدي 

السومري  وجنوب شرق بالد الشام قد حتمت والزمتوجنوب غرب إيران  الرافدين

ويخضعها من خالل  يكيفهابعد ان ثم يتحالف معها  الشرسةهذه الطبيعة ل أن يتصدى

وصناعته ومعيشته وتنقالته وحروبه وسالمه وإستقراره ومعارفه  أساليب  زراعته

واد البناء المستخدمة في العلمية ومعتقداته الدينية ومسار حضارته ومالعملية و

لبناء خطوته االولى في االتجاه الصحيح فكانت هذه  اهسكنه وبيوت مدنأسوار 

 الطينية والمروية دائما  حضارته في هذه المناطق
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  العقل السومري المبدع

من الشعوب والتحديات طبيعة عالقاته اإلقتصادية والتجارية مع جيرانه وبسبب 

يبدأ على العقل السومري المبدع ان موجبا  االمراصبح التي افرزتها تلك العالقات  

قد و ,  ق م( 3000)في العجلة و  ق م( 4000)في دوالب الفخار  باإلختراع فكان

 العقلهذا ودلت على قوة ودينامية  هذه العالقاتفي تطور  االختراعات تلكساهمت 

 العربةتاجر بواسطةالمجاورة الى الشعوب الفنون السومرية العلوم وانتقلت حيث  ,

له اترحوحروبه وبسبب  ,الثقافات معهم المنتجات والمعارف و كان يتبادلالذي 

في علوم  كافيةعملية معرفة  للسومري أصبحت ومتابعته ألمور التجارةواسفاره 

الدورات المناخية وتعاقب الفصول وظروف الطقس بسبب , والرياضيات الحساب و

اصبحت له معرفة بالفلك ودوران الشمس  الفيضان وانحساره ومستوياته مواقيت و

وهنا ظهرت عبقريات مدهشة ع ومتى ومعرفة ماذا عليه أن يزروالقمر واالرض 

, وهذا أدى الى حدوث ثورة زراعية في انتاج الحبوب في التفكير واالختراع 

حيث يتم البذار  ,( ق م  -4000)في  خاصة بعد اختراع المحراث النصف ميكانيكي

فيه االنسان , ويثبت ذلك كثرة  ر الحبوب بنظام يتحكمابواسطة قمع ثابت يوزع بذ

وامع  الغالل المكتشفة  في المدن السومرية , ورافقت ذلك ثورة راء وصهاال

الفخار الملون المتقن الصنع  صناعية في مجال الصناعات الحرفية البسيطة مثل 

وبسبب هذه  وانتاج وتصنيع األلبان وتسويقها واستخدام الموازين والمكاييل

العمل والتفكير , التطورات اوجد السومري لنفسه مجاال اخر الظهار قدراته وهو 

ع نظام الملكية الخاصة واحترف قسم كبير من السكان مهنة صيد االسماك واتس

ة المرتبطة ببعضها مكانا وزمانا منها وسلسلة من التطورات في مختلف مناحي الحيا

بيته من  جنحت به الضرورة لبناءاستبدال الختم المسطح بالختم االسطواني , ثم 

  وشيد في المدن الكبيرة ذات األسوار والخنادق الدفاعية الطين المفخور)الطابوق(
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قريبا من التي سكنها الكهنة ليكونوا القصور الملكية والزقورات والمعابد الكبيرة 

االحياء  اتلتف حولهلمدينة ا لمركز جعلهااالنسان و ها وبين وسطاء بيناآللهة و

وديانة واحدة من عرق واحد انت وان كوبدأ المجتمع يأخذ ابعادا طبقية واالسواق 

, السادة والكهنة واالحرار وعبيد األرض على رأس الهرم فاالمراء وبدأ بالملك ت

نفسها على عمارته وفنونه  وبدأت حاجاته المستجدة تأخذ منحى آخر وتفرض

تستطيع استيعاب واحتواء هذا  وأخذت المدنية والحضارة تؤسس لنفسها بيئة مستقرة

فنجد في سومر اول ما اسسه االنسان من دول , )ي المميزالنتاج الحضار

وامبراطوريات , واول نظم الري , واول استخدام للذهب والفضة في تقويم السلع 

, واول العقود التجارية , واول نظام لإلئتمان, واول القوانين , واول المكتبات , 

واول  فان ,واول قصص الخلق والطو واول استخدام للكتابة في نطاق واسع ,

المدارس والمكتبات , واول االدب والشعر, واول اصباغ التجميل والحلي , واول 

واول استعمال للمعادن في  ,النحت والنقش البارز, واول القصور والهياكل 

 ( قصة الحضارة –ديورانت  *الترصيع والتزيين , واول العقود والقباب واالقواس 

,  ل بالسكان والثقافات المتباينة نشأتهاآلحديد وعلى هذا المسرح غير الدقيق الت)

الزراعة والتجارة والخيل المستأنسة والمركبات , وسكت النقود وكتبت خطابات 

اإلعتماد ونشأت الحرف والصناعات والشرائع والحكومات وعلوم الرياضة والطب 

ات يم والساعوالحقن الشرجية وطرق صرف المياه ,  والهندسة , والفلك , والتقو

لفت الكتب وشيدت المكتبات والمدارس , ونشأت االداب , والورق والحبر , وأ  

والموسيقى والنحت وهندسة البناء , وصنع الخزف المطلي والمصقول واالثاث 

االنيق الجميل ونشأت عقيدة التوحيد ووحدة الزواج واستخدمت ادهان التجميل 

, واستخدمت المرضعات  والحلي وعرف النرد والداما , وفرضت ضريبة الدخل

 (ديورانت – *وشربت الخمور
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 وحدة حضارية

عندما نلقي نظرة متفحصة على الطبيعة الجغرافية لبالد ما بين النهرين وجوارها 

لحضارات المتعددة المتعاقبة في المنطقة نجد أنها تختلف بين منطقة وأخرى إلى او

بال وعرة وعالية في فمن جتبعا لشكل تضاريس االرض , حد التطرف أحيانا 

الشمال إلى تالل ووديان في الوسط وأراض سهلية غرينية ومسطحات مائية في 

جغرافيا والحضارات المتعاقبة هذه المناطق المتناقضة جميع الجنوب , و يوحد 

ورغم هذا , وارتباطها بالنهرين الخالدين وحركتهما مكانيا إتصالها هو زمانيا 

وحدة حضارية تجاوزت  تعاش بالد الرافدينإال أن  التناقض الجغرافي والمناخي

وكان في داخل هذه الوحدة الحضارية , التناقضات الجغرافية والمناخية تلك 

ويأتي وإن حدثت بينها حروب وصدامات  حتىلكل شعب من شعوبها  خصوصيات

الصراع الفكري وذات الوجوه المتعددة  واديحضارة الذلك منسجما مع روح 

, لقد عاشت هذه الشعوب وحضاراتها المتألقة المستمرة ووالمخاضات ائم الدالمحتدم 

في بوتقة واحدة صهرها وأتسع لها محيط واحد صبغها بصبغة رافدينية المختلفة 

وكانت منجزاتها الفنية تنافس أعظم ما متنوعة , وفأفرزت حضارة أصيلة متميزة 

ى على الدوام وفي كل وكانت ارضها حبلعرفه االنسان في كل العصورالالحقة 

, ومختلفا غيث حضاري تلد مولودا صحيح البدن معافى ينشأ ويشب قويا متمكنا 

طويال وبدأ  هنافقد توقف  , فقطالبدايات الناجحة ويتذكروحيث أن التاريخ يتوقف 

  لإلنسان الرافديني الناجحة الحضارية مسيرة الينسج قصة 

 

 نسيج واحد متنوع

ربط بين جميع شعوب  نوع إستمر التواصل الحضاري الذين التفي هذا اإلطار م

المختلفة وكان العيش في هذا الوادي المتشعب المتنوع يشبه وجود عدة  الرافدين

مل الخيط األخر كما هو النسيج فكل خيط فيه يك, ذوات في موضوع واحد أوسع 

متماسكا  كنا ويا متموإن كان من لون مختلف ليكمال سويا نسيجا ق ويسنده ويلتحم معه

اورها جالحضاري يجعلنا  النغفل دور كل حضارة في التاثير على ما  ناغموهذا الت

على  هافاضت تأثيرات والتيعاصرها أوتالها من حضارات نشأت في هذا الوادي و

لى منطقة الخليج العربي القريبة  حيث إمتدت تأثيراتها ا, أخرى بعيدة مناطق قريبة و

مثل جزيرة دلمون )البحرين( ومكان   ن أساطيرهاءا مجز المناطقكانت بعض ف

التي وافغانستان شمال وشرق إيران والباكستان والى مناطق ابعد مثل )عمان( 

والزقورات والنحت المسطحة مثل األختام وهندستها ا بعضا من فنونها إنتقلت إليه
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يمة مثل منها االحجار شبه الكر خذتافة يالتجارجميعا العالقات معها  تتبادلو

ها في تزيين األثاث تستعملالتي اوالفيروزوالجاد والياقوت والعقيق الالزورد 

أخشاب األرز استوردت ومن لبنان وبالد االناضول , والمنحوتات وصناعة األختام 

وفي ممالك الجنوب كان االعتماد  لتسقيف معابدها وقصور ملوكها  اهتستخدموا

حجار النحت وكانت تجلب بعض ا االبنية على جذوع النخل لتدعيم وتسقيف تلك 

وقد إستمرت مع الماء  النازلةالقوارب االكالك وعلى  من شمال الوادي محمولة

تأثيرات حضارة السومريين حتى بعد إختفائهم عن المسرح السياسي أواخر األلف 

سنة ما يزال الضوء الذي برز  خمسة االفوحتى اليوم وبعد مرور م )  الثالث ق

نظر الرئيس للمدن السومرية يمثل فجر كل الحضارات ويغمر العالم الذي من  الم

ان حضارة العراق القديم التي ) ,   (سومر -اندريه بارو  –* يحيط بنا بأشعته الخالدة

برزت في األلف الثالث  ق م تحت ظل السومريين واألكديين , وبلغت اوجها في 

البابليين واآلشوريين هي نتاج تعاقب أيام   يالدمال بلق  األلفين الثاني واألول

جدا , ومع ذلك فانها تعكس نظاما روحيا  اجناس بشرية من اصول ولغات متباينة

مورتكارت  –* متماسكا تهيمن عليه وحدة تامة , يرافقها بنفس الوقت تنوع داخلي

مظاهر هذه أهم أحد خيط النسيج األبرز وكان الفن هو و0 (الفن في العراق القديم –

منذ عصورها األولى وهو شجرة نبتت عميقة المتماسكة المبدعة لحضارة المنتجة ا

عن الروح  اتعبير الجذور وحيوية ثم أعطت ثمارها الناضجة لبقية  شعوب األرض

ال يقيدها زمان أو مكان حيث ما زال التي و, اإلنسانية التي تتفرد بها هذه الحضارة 

 لي في كل العالم حتى اآلن تأثير فنونها يرفد عوالم الفن التشكي

 

               

 محمد غني           برانكوزي            جواد سليم        بيكاسو           فن اشوري            
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   عفيفة لعيبي     ضياء العزاوي        فن سومريمنعم فرات        - خلفية اللوحة-كلمت     

    

 فن حديث    -  برج بابل من الكتبفن حديث           –برج بابل          برج بابل –بروجيل            
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  من سومر دأتبإالتاريخ 

  إختراع الحرف األولو الطين

  مساك بالذاكرةاإل

تطوره السومري في تواصل لكي يامتلكت سومر شرف انجاب الحضارة االولى و

عنصر ذاكرة مسجلة وفقد احتاج الى   التحديات مجابهة حضاري والمعرفي وال

في الوركاء  إختراع الحرفبت مغامرة العقل األولى جاءفتوثيقها و هاتسجيللجديد 

ونحن هنا نرتكب المجازفة واستعمال  ق م(3100)حيث خط السومري اول حروفه 

السومري قد بدأ لة ,  ق التخمين والظن والمقارنة والمقاربالمنطق المجرد باتخاذ طر

واحدا تشكيل الحرف بخطوط مجردة وبسيطة وغير مركبة ربما كانت تمثل خطا 

( بالحساب العربي تعبيرا عن عدد رؤوس الحيوان 1يشبه رقم )يتكرر عند الحاجة 

اتا صوا ذه االرقاملهجعل وحساب محصوله ووزنه ثم والتجارة او مقدار الديون 

ختار حروفا ينطقها ويجمع الحروف المنطوقة  لتعني منها وبدأ ي واحدبكل  خاصة

ان استخدام تعلم االنسقد بدأت وكانت احتياجات العمل الجماعي )كلمة واحدة( شيئا 

ثم  ةعشوائيبدورؤها الى كالم شفاهي ودمدمة ت تحولاالصوات بدل االشارات التي 

بحروف لخرساء االمساعدة اليد الى كالم مرتب يعني شيئا محددا واستبدل اشارات 

يان المساك بذاكرته خشية النسلوالطين لتوثيقها لى منطوقة رسمها ثم نقشها ع

 – كانت الكتابة الصوريةثم , فبدأ يتعلم كيف يفكر ويفصح عن دواخله والضياع 

( التي تطورت إلى كتابة مسمارية ق م2300 -3100)العصر الشبيه بالكتابي و

وكانت جميع هذه التجارب  دي وتطلعاتهمثل العقل السومري التجريتمجردة  

والمحاوالت مثل الجداول الصغيرة التي قادت السومري الى النهر الهادر ومجتمعه 

والخرافات  واالفكار الكبير وهكذا كانت االجيال بعد االجيال تختزن التطورات

, ولذلك بدأ واالساطير المتزايدة وكان من الصعب عليه حفظ كل ذلك عن ظهر قلب 

الى مرحلة اخرى  بهتنتقل  يستجمع قدراته وافكاره لتتوحد في النهاية و سومريال

كل ذلك في جداول تقويمية  وكان البد له ان يسجل يدون أفكارهحيث بدأ من حياته 

 بدأ التاريخ المدون للجنس البشري حسابية ومن هنا و

لتسجيل هذه ه لديالمتاح وألمفضل االول وكان الطين هو العنصر الثاني والوسيط  

حيث كان يعجن طينته بيديه ويسطحها  هوإبداعات هوجميع أفكارالحسابية التقاويم 

يقول ديورانت في سفره العظيم قصة يها اشكاله التجريدية البسيطة , وينقش عل

 نا ان سكان ما بين النهرين لم يكتبوا بالمدادلقد كان من حسن حظالحضارة )

على الطين  ا, بل كتبو سريع العطب القصير االجلالسريع الزوال اوعلى الورق ال
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لقد كانت نشأة (  )قصة الحضارة – ديورانت –* الطري ونقشوا عليه ما يريدون نقشه

ين من فضل على الحضارة العالمية  الكتابة المسمارية وتطورها اعظم ما للسومري

كان في  فقد, (ديورانت -* , واوسع خطوة خطاها االنسان في انتقاله الى المدنية

منه بنى بيته وقريته األولى ومعابده ومذابح قرابينها وخلوتها وقدس الطين يزرع و

وبدأ  يالطينمحيطه من جميعا  هاإستل, وتماثيل آلهته اقداسها وزخارفها الفسيفسائية 

فكانت رغم قساوة الظروف إلى حيز الوجود  اويخرجه اويرسخه يشيد حضارته

ت وفي وجميعها  من الطين جاء كدح والعرقبالماء والمجبولة الناجحة محاوالته 

 الطين عاشت وإلى الطين عادت 

 السومريختزل كثيرا من هموم بعد أن ولدت الكتابة اكتمل المشهد الحضاري لي 

التي توصل اليها  هخبراته وتراكم معارفع يوتوس الحاضنة لحفظ لغتههي  واصبحت

ته اإلنسانية اية التي منحته صفت النوعتحوالت الحضارية و النقالالوأهم مراحل 

والحضارة  إلى المدنية وةالبداالبدائية والتي خطاها في إنتقاله من  هخطواتأوسع و

إن جوهر الحضارة هو الحرف الذي أنتج الفكر بعد ذلك وأن الحضارة هي الحدث )

يس لتدوين هي التي أدت الدور الرئالكتابة , ف(اوزوالد شبنغلر –* األول وجوهر التاريخ

وربط األجيال ببعضها ووسيلة السومري لإلمساك بذاكرته ورسم مستقبله  التاريخ 

ة الحضارة تتقدم بخطوات أصبحت مسيرالمعارف والعلوم وبفضلها  نقلمن خالل 

عرف السومريون الكتابة للمرة األولى في التاريخ وكانت المدرسة )ثابتة , 

ورها وتلك هي أعظم اإلنجازات الحضارية السومرية هي ثمرة إكتشاف الكتابة وتط

 (صموئيل نوح كريمر -* التي عرفها البشر عبر القرون

  تشكل الشخصية السومرية

الذي و تجريدياترافق ظهور الكتابة المسمارية مع ظهور الختم المسطح المنقوش 

ل المعابد واآللهة وتفاصيل اشكأومكتوبا أسم صاحبه  هيظهر فيتحول الى اسطواني 

لكتابة والختم دور كبير في لتزاوج أفكان وأألساطير ن الحياة اليومية والطقوسية م

وكينونته باإلستقاللية  وشعورهوتطوره  السومريرسم مالمح شخصية اإلنسان 

 تشكل بعدالتي جعلته يمتلك  قدرات عقلية ناضجة ويحرز نتائج عظيمة , والخاصة 

تمكن التاريخ من اإلمساك وة للتاريخ أصبحت هي الحاضنبتكوينها الراسخ الكتابة 

بالدين واألسطورة وجعلهما تابعين له و تمكن الدين واألسطورة من فتح باب 

بي متماسك أدفني ووتشابك الجميع في تكوين  بوابهمن أوسع االيه  والدخول التاريخ

عن اآلخر وتمثل ذلك بوضوح في ملحمة كلكامش التي  ليس من السهل فصل أحدهم

تفاصيل سردها ل ا الكثير عن حياة المجتمع السومري في الوركاء من خالللن قرأت

 شخصيتا كلكامش وانكيدو محورا للكثير من فنون الوادي اواصبحت, األسطورة 
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رة المدنية الفلسفي الذي تشكل خالل المسيالديني وبينت لنا ماهية الفكر و

عمله  وأن لهنسان إللالخلود ذي جزم أن ألولوركاء في اوالفنية والحضارية 

  فقط حق مطلق لآللهة هووأن الخلود كرها التاريخ التي سيذوإنجازاته 

  الكتابة حاضنة التاريخ واألسطورة

 ودالة السومريين على االنسانية 

 حت بالتالي أصبلتاريخ واألسطورة الكتابة هي حاضنة اللغة وا اصبحتبعد أن 

الشعب السومري  صارو والفلسفةكرلفوالشعائرواواالدب للدين الخصبة حاضنة ال

الحياة اليومية للشعب  وصارت, بين البشر واآللهة  تعايشيةثنائية متقدمة يشهد حياة 

على غير  هامع حياة اآللهة وطقوس معابدها وزقورات مرتبطةالكادح الدؤوب تسير 

 0ة  حدعلى  كالا  والدين  يسيران الشعبعندما  كان قبل الكتابة ماكانت عليه  سابقا 

لبشرية أن للفكر واما كان دالة السومريين على اإلنسانية الكتابة والحقيقة أنه بدون 

والبنوك فنون الدب واألوعلوم الطب والومدارس التوجد ا ما كانت لفبدونه اتطوري

 والليزر وال تفاحة نيوتن او الكهرباءيعرف الذرة وما كان لإلنسان أن 

وكل منجزات العلم الحديث  يصل القمراومسرح والسينما وال والراديووالتلفزيون

 يرون وايلواروكافكا وبوما كنا لنقرأ شكسبير وتولستوي ودستوفسكي واراغون 

وامرؤ القيس والمتنبي وجارودي ونيرودا ولوركا وطاغور وبرناردشو وسارتر

 بالد الرافدينحضارة غير حضارة اخرى  , وال توجد والكتب المقدسة والجواهري 

وتخص التي تخصها والوثائق من السجالت المكتوبة هذا الكم الهائل بتقديم  اسهمت

وأغنت العلوم والفكر البشري وعاصرتها جاورتها  سبقتها اوشعوب أخرى 

  رموزها سنة تفك التيالمسمارية إنتشرت الكتابة  قد, و المستمرة مسيرتهو

ثيين في األناضول مثل الحي بالد الرافدينبين جميع الشعوب المجاورة ل (1369)

أرمينية  وقرب بحيرة وان يتانية  وفي  منطقة  أوراراتو والحوريين في المملكة  الم

الهضبة اإليرانية ووصلت حتى  عند اإلخمينيين والساسانيين في والساحل السوري و

 ةناعفرمع والكيشيين الملوك الحيثيين قبرص عبر البحر المتوسط وكانت مراسالت 

حيث عثر تتم بالكتابة المسمارية )اخناتون( الث و امنوفس الرابع امنوفس الثمصر 

 كانتالملكية في تل العمارنة في مصر و رقيم من المراسالت ثالثمائةعلى أكثر من 

مصدرا ماديا مهما لمؤرخي األدب والديانات والتقاليد والعالقات الدبلوماسية  لدى 

 الشعوب القديمة
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 ثم الكتابة المسمارية لصوريةالكتابة ا –ألول الحرف ا                             

 البساط األخضر وتالله األثرية 

إجتماعيا وثقافيا وفنيا يسير في فكريا ولشعب الرافديني الحضاري لتطور الكان 

الماء والطين عناصرعبر التاريخ حيث كان مرتبطا بالمتصل سياق التطور الطبيعي 

األعمدة األساس والدين والفن وهي واالسطورة والفلسفة والفكروالتجارة  والزراعة

لبداية وال عبر درب واحد منذ امتالزمة الحضارة وجميعها كانت تسير  في أركان

هو مصدر خرى , وكان الدين ألأيا منها دون حساب العناصر اأو فصل هم يمكن ف

كتف الطين في جميع مستندا على لماء متطهرا فيه للفن غاطسا في الوحي اإللهام وا

لتي كانت مترعة مشبعة سكرى بالماء نائمة على احل الحضارية الرئيسة المرا

الزمان في سبقتها مقوماتها من حضارات بدائية بعض مستقية  يلطينا هافراش

الحضارات الجديدة , وسرعان ما أخذت تستحق التقدير حضارات وجميعها المكان و

وتستلمها ألمد الطويل االمتصل للتطورل التالية إلى المراح لناضجةتعطي ثمارها ا

ا هادرا وبدأت جداولها باإلمتزاج سويا و تجمعت لتكون نهراالجيال جيال عن جيل 

  بالد الرافدينحضارة  هوعريضا 

 من ه بدءافيلمنتشرة هائل من التالل والمواقع األثرية القد احتوى الوادي على عدد 

الوسطى وتالله وسهوله ه هضابوالنمرود وخرسباد حيث نينوى ولشمالية ه امرتفعات

 دوركوريكالزو حيثألجنوبية ألمنبسطة  هسهولوحيث آشور وسرمن رأى لمتموجة ا

وأوروألوركاء وأريدو وتلو  سبارفي الوسط وسهول نمرود وبابل وبرس 

لمتموجة من أألراضي أ مساحة ألبساط أألخضر ونفرجنوبا , وجغرافيا كانت كل

دجلة هي هبة من نهري  الواديربع مساحة  التي تمثللجنوبية منبسطة اوألسهلية أل

ن  في الخليج منفصلين أومجتمعين وهما يصباترقد حيث كانت ترسباتهما والفرات 

ساريهما عدة مرات ثم إلتقيا عند م لسنين أبدل النهرانوبعد مرور مئات آآلف ا, 

ليكونا هذا البساط الغريني من  كلم( عن فم الخليج130على بعد )حاليا بداية الدلتا

http://www.google.jo/imgres?q=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A&start=630&num=10&hl=ar&tbo=d&biw=1280&bih=570&tbm=isch&tbnid=W9ubnDMNIajT4M:&imgrefurl=http://www.alnoor.se/article.asp?id=27907&docid=wOO4ly4hXwMIVM&imgurl=http://www.alnoor.se/images/gallery/gallari_2/news/news_11/2.JPG&w=403&h=369&ei=sYHqUPixJJS10QWCm4C4Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=708&vpy=171&dur=1014&hovh=215&hovw=235&tx=114&ty=135&sig=100254336184139435031&page=26&tbnh=140&tbnw=153&ndsp=28&ved=1t:429,r:39,s:600,i:121
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ولذلك  ,الخالية من المناطق الصعبة والوعرة لخصيبة االرسوبية الفيضية السهول 

هذه كانت البد أن يكون تال أثريا ول مرتفع غير طبيعي في هذه األراضي فإن ك

منسية قحلة ذات خضرة دائمة ومزارع مثمرة وهي اآلن تالل صحراوية التالل 

 مرها الرمال تغونائمة حيث 

 تالل تلتحف األرض

مح واضحة وكثيرا ما تكون آلن هي بال مالالكثير من هذه التالل المهجورة اان  

ظيمة وهذا هو تخفي تحت ترابها مدنيات وحضارات عوذائبة فيها ألرض ملتحفة ا

حيث تتحول إلى كتل من الطين  السائب   ,ن ترجع لطيلطين أنها إلى اقدر مدن ا

الثقيل أو الحريق أو تغيير أوبسبب المطر لماء  ي غمر من فيض االلزج عند أ

فتتغرين ي روافدهما ورواضعهما وفروعهما ن لمجريهما أو مجارلخالدين االنهري

بب بس غمر المياه هذاويحدث وأسوارها وتذوب في األرض ,  جدران هذه المدن

 يها إلنشغالهسيطرة عللا اإلنسانإهمال وصيانتها و راالنه لعناية بكريعدم ا

أوبسبب حدوث األوبئة الكارثية لحصارات ت والدفاعات والغزوابالحروب وا

التي تغرق االرض بسبب الفيضانات الموسمية وا وهجرة الناس من المدن

مجاريها رعن األنهوابتعاد إلى تغيير ذلك يؤدي لطمي وفتزداد رواسب اواالنهار

المدن والمواقع فتهجره األرض وججديدة في مجار  أخاديد وة فتحفر لها لقديما

ل آلالف السنين إلى أن اوتتدثر بدثار من التراب والرمتنهار أبنيتها والحضارية 

تبوح بأسرارها وينصت لها العالم ويتوقف سترها ف يأتي معول المنقب فيكشف عنها

مع التاريخ عهدا وموعدا وأسرت الحضارة بين  , فهذه المدن قد كتبتالزمن عندها 

على محوها وال هو بالقابض فال هو بالقادر الزمن  وخلدهاطاللها المبعثرة ركام أ

قبلة عرفان على  تطبعتاريخها الخالد خلود الطين و تكتب عندما تستيقظوعليها 

 ونفر وتلووأور جبين  األرض التي أنجبتها , وهكذا نجد أن مدن أريدو والوركاء 

وبغداد وسرمن رأى والكوفة  ينودور شروك َكلخووبابل وآشور ونينوى و وسبار

 أسمائهاكانت من أعظم مراكز الحضارة اإلنسانية وقبل إندثارها كانت قد نقشت 

 بشكل ثابت وخالد على خارطة العالم الحضارية وسجلت دالتها على البشرية 

 ة               حضارات  متنوعة ومتجانس

ة الوادي في بناء الحضارة منطقتان لهما دور قوي في مشارك بالد الرافدينيحادد 

في سوريا  ل غربه وهي منطقة )ماري وتل براك , األولى تقع شماالسومرية 

في إيران حاليا( , وكانت هاتان المنطقتان سوسه  والثانية تقع جنوب شرقه ) (حاليا

التي أسندت  ( فن الشرق االدنى القديم -سيتن لويد  –* الحضارات المساعدة)من الملتحقتان 
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الحدود السياسية الحديثة وبعيدا عن  إال أن بالد الرافدينئم الحضارة في دعا

الجغرافيا واإلرث والفعل الحضاري هي التي شكلت توزيع هذه المناطق اآلثرية 

حيث , وسوسه وتل براك مثل ماري  إقليميا وسلخت بعض المواقع عن حضن أمها

وادي الرافدين كل  لم تضئ شمس سومر سهول ما بين النهرين حسب بل اضاءت

نت عظيمة كاحضارات  بالد الرافدين, وقد تناوبت على المحيطة بها  اطقالمنو

ولكل منها متجانسة في شكل عطائها الحضاري مية هاالمتساوية مع بعضها في 

مثل الحضارات السومرية واألكدية شكلها الفني الخاص الذي تميزت وابدعت فيه 

عها بتسمية واحدة هي وترتبط جمي, لعربية ة واواألمورية واآلشورية والكلداني

حيث كانت الشعوب الالحقة تختزن مظاهر حضارات  بالد الرافدينحضارة 

ضارة جديدة بإسلوبها ها مجددا كحلسابقة وتمزجها بعطائها وتخرجالشعوب ا

باإلنسجام احيانا وكان التناغم واإللتقاء بين هذه الحضارات يتسم  , ميزتالعبقري الم

صر السومري وجودا أزاح العنصر األكدي العن مثلما حدث عندماالتلقائي رادي اإل

ومثلما انتهت األزمة بين مدينتي الوركاء وكيش , واجهة الحضارة  وثقافة ليتصدر

و بصراع أ, بعد توسط مدينة اخرى بينهما البدائية وفقا لديمقراطية ذلك العصر 

حيث تنازعت ب عصر فجر السالالت مثلما حدث في حرواإلرادات والقوى أحيانا 

المدن والسالالت بقوة السالح من اجل بسط السيطرة على منطقة جنوب الوادي , 

عصر االكتساح العربي المستند الى الرغبة في نشر الدين االسالمي التوحيدي في وا

  الحضارةالوحدة في سيادة كل ولشالتنوع في اواستمرار بوجود ذلك يتم كل وكان 

  الخصيبالهالل 

اطلقت هذه التسمية من ) *رات هذه الحضارة على كل جغرافية  الهالل الخصيب تمتد تأثي

تمثل مدن الحضارة و ( ,ات القرن العشرينكي جيمس هنري برستد في ثالثينقبل العالم اآلثاري األمري

ومن غرب إيران والعراق وجنوب شرق  ,السومرية الجزءالشمالي الشرقي منه 

الد الشام وفلسطين فقد مرت جميع هذه المناطق بنفس األدوارالحضارية تركيا إلى ب

القبتاريخية والتاريخية مثل العصرالحجري القديم )أكثر من مائة ألف سنة( والعصر 

الحجري الحديث )عشرة عصرثم  أل الحجري المتوسط ) أكثر من عشرة آالف سنة(

وما بعدها  ق م  ثامن والسادس  األلفين ال آالف سنة وأقل ( ثم العصورالواقعة بين

  -إلى أألدوار التالية : قسمتالتي و

)الى نهاية / دور الصوان / دور حسونة / دور سامراء ق م( 7000)دور جرمو 

/ دور (ق م 1100)حقبة إكتشاف المعادن  ثم دور حلف و األلف السادس ق م (

الدورالتاريخي /  ق م ( / ثم 3300-ٌ  4100) )تصغير العبد( أريدو / دور العبيد

ق م ( وهو زمن بدء الكتابة / دور جمدة نصر ) اقل من  3100-3300الوركاء )
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سالالت  خمس,  ق م ( / ثم عصر فجر السالالت الذي تناوبت السيطرة فيه 3000

, ساللة أور األولى , ساللة لكش  قوية , ساللة كيش األولى , ساللة الوركاء

 ق م ( 1310لة االمورية االولى )ثم السالق م  (  2310إلى  2900)

 وخصوصية التعددالكبرى الهجرات 

  ىب تؤسس وتخلد وشعوب تذوب وتنسوشع

سقطت النظرية القديمة  , بعد جهود اربعين سنة من التنقيبات االثرية المضنية)

التي كانت تزعم أن الحضارة السومرية قد تكونت في بلد مجهول بعيد وانها قد 

فبوسعنا اآلن تتبع كل , وهي ما تزال في عنفوانها الحضاريصدرت الى العراق 

عناصرها واعادتها الى عصر او اخر من عصور ما قبل التاريخ داخل العراق 

ويبدوان بعضا من عناصرها قد دخل العراق بواسطة المحتلين االجانب او ,  نفسه

يق بحيث بتأثيرهم كما كانت لعناصر اخرى جذور عميقة في ماضي هذا البلد السح

 (  جورج رو –العراق القديم  *0 يمكن اعتبارها اصيلة تماما

على اإلنفتاح على جميع التيارات الحضارية وغير الحضارية  كان الوادي مجبرالقد 

التي تقوم بها  لخارجيةوالغزوات ا بسبب جغرافيته ونتيجة طبيعية لإلجتياحات

اجتها للبحث عن االرض مدفوعة بحالقادمة من المناطق المحيطة به الشعوب 

من زيادة سكانية وموارد يعانون كانوا  م اطماعهم أو انهمتأتي بهكانت , والخصيبة 

, والقحل فقيرة من موارد ألماء والكأل أو أصابها الجفاف  هممناطق انمحدودة او

بينما هو ممتلئ لحد التخمة باألنهار الكبيرة والصغيرة والروافد والرواضع 

تنوع وازدياد الثروة الزراعية والحيوانية التي كانت سببا ل واالرض الخصيبة

جائزة مغرية لجيرانه األقل رخاء المدجنة منها والوحشية , فكان هذا الوادي يمثل 

المستمرين بالتدفق عليه وكانوا ينظرون بحسد إلى هذه األرض التي تزرع سيحا 

مل شمسها على ضمان وديما وتقع ضمن مناخ البحر المتوسط المتعدد الفصول وتع

 نضج الغالت والحاصالت الوفيرة 

حضارة  البسبب  رخاء   قد مال الوادي الخصيبفي  السومري الساكنب وكان الشع

العلوم إلى جوانب  والتفتالسالح جانبا  وركنوالرقة والسكينة والسالم  إلى  الدعة  

القبائل الشعوب ووة لذلك فقد هزم بسهولة أمام غزالتحضر, الفن والبناء والثقافة وو

مثل الجزيرة العربية من صحارى القادمة المتحضرة غير القوية  * السامية

 االشوريين واألكديين والكلدانيين القادمين من وسطها و األموريين القادمين من 

وية العالم االلماني شلوزر على الشعوب التي تتكلم عائلة لغ 1731تسمية اطلقها سنة  –) االقوام السامية *

 (الكنعانية, االرامية’ واحدة )العربية , العبرية
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قلب شمالها وجنوب بادية الشام  بسبب موجات الجفاف الطويلة التي ضربت 

, وكانت بعض هذه الغزوات واإلجتياحات تقضي على دول قائمة وشمالها الجزيرة 

ة وتؤسس على أنقاضها دوال وممالك حضارية عظيمة  خالدة تدوم قرونا مثل غزو

ايام  بالد الرافدينإمبراطوريات  ىالذين أسسوا أولق م(  2300)بحدود األكديين 

وحفيده نرام سن( واألموريين  الذين  كانت غزوتهم  قوية  جدا  شروكينألملكين )

  حيث  إنتصروا على ساللتي ايسن والرسا القويتين وجميع  (ق م 1900) حوالي

ة  بابل األولى على يد الملكين   سن مبلط  ألموجودة  وأسسوا إمبراطوري السالالت 

ق م  وهؤالء قدمت قبائلهم من  1310الفاتح العظيم حمورابي سنة المشرع ووإبنه 

في بداية األلف الثاني قبل الميالد وأسسوا في عاصمتهم  جزيرة العرب وبادية الشام

إستمرت  بابل واحدة من أعظم االمبراطوريات والحضارات في العالم القديم والتي

عاما( حيث أثمرت حضارتهم عن سن قوانين وتشريعات حمورابي المدنية 110)

وأورنمو ملك أور  انيم كيناالتي تجاوزت شرائع سابقة أصدرها أسالفه مثل أورو

, )بيالالما(  في زمن ملكهاولبت عشتار من ملوك ساللة أيسن وقوانين مدينة أشنونا 

مثل غزوة اآلشوريين في بداية  وبعض هذه الشعوب اسست حضارات عظيمة

ق م ( واستقرارهم في شمال الوادي في منطقة سهول نينوى والذين فاقوا  3000)

الجميع بقوة وسعة أمبراطوريتهم حيث إستمرت بعد تأسيسها في بداية )األلف األول 

ق م(  أكثر من خمسمائة عام كانوا فيها المتصدرين للتاريخ وكانت بالد الرافدين 

 األقوام العيالمية والميدية اماهم في اقوى حال من االرتباط والتماسك , في وقت

منطقة بحيرة من  ةثيوالح والكوتيةة اإليرانية  ط  الهضبمن وس القادمة واللولوبية

شعوبا وهؤالء  جميعا كانوا  ,والحورية والميتانية الجبلية تركيا شمال شرق وان في 

الوادي طمعا بخصبه وثرواته وكان ذلك  تياحيتحينون الفرص ويقومون بإجبدائية 

إلجتياحات تؤسس البعض من شعوب هذه ا من طبيعة وسمات تلك العصور, وكان

حضارية واضحة  ايف مالمحتضدوال وممالك تدوم قرونا ثم تختفي وتذوب دون أن 

ا من عاصمتهم سوسة في لذين جاؤالعيالميين ا مثل, وادي الف إلى حضارة تضا

إنسحبوا لميالد والثة في نهاية األلف الثالث قبل الثوا إمبراطورية أور ايران وأسقطإ

لفنية غير موجودة ن آثارهم اكوا أي أثر حضاري حتى أإلى بالدهم دون أن يتر

القادمين من , وكذلك الكوتيين  بالد الرافدينمن ما يعثر عليه من لقى وآثار في ض

 كدية ودمروا عاصمتها أكد ومدينتهاألمبراطورية اإلالذين أسقطوا اجبال زاجروس 

 لكنهم( ملكا 21لحكم فيها )وإستمر حكمهم مائة عام تولى ا سبارلحضارية ا

إضمحلوا وذابوا بعد أن قضى عليهم ملك الوركاء )أوتو حيكال( ولم يتركوا أثرا 

وكذلك الحوريين وعاصمتهم ) نوزي( قرب ,  لهمسسوا عاصمة بينا حتى أنهم لم يؤ

ة مستديمة أو يتانيين وهؤالء  لم تكن فتوحاتهم أو غزواتهم ذات سيطركركوك والم
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عدا ماتركوه من نقوش محدودة األشكال  تأثير حضاري مؤثر ولم يكن لهم فن مميز

على األختام اإلسطوانية التي إنتهى تاثير وحداتها الزخرفية بإنتهائهم تاريخيا 

ذين لأومثل الكيشيين ا لوادي ,وفقدانهم لشخصيتهم وذوبانهم تدريجيا ضمن شعوب ا

فة بلورستان وأسسوا مملكتهم وسط لمعروقدموا من شمال غرب إيران من المنطقة ا

تقع على أطراف لتي ادوركوريكالزو( عقرقوف حاليا )وعاصمتها  بالد الرافدين

( 36حكم خاللها ) ق م(1111-1730) عام تقريبا (176) بغداد و دامت مملكتهم

وأظهروا إحتراما كبيرا آللهتها الوادي ضارة حلكيشيون في اوقد إندمج ملكا 

عة المكتشفة في عاصمتهم على مدى لواسبنيتهم اإلعتناء بطقوسها ومعابدها وتدل أاو

بالد يضاف إلى حضارة ديد لذي كانوا يعيشون فيه إال أنهم لم يأتوا بشئ جالرخاء ا

لمنقوشة بالكتابات اأسلوب تحديد األراضي بأحجار الكودورو  عدا الرافدين

ال يمكن وطويال ي لم تعمر بعدهم لتواواالشكال البشرية والحيوانية والخرافية 

تؤدي واجبا غرضيا بسيطة  إعتبارها أعماال فنية قائمة بذاتها إنما هي نصب 

ية ويختلف نحتها وحجمها بإختالف كعالمات حدود وضعت لغايات عملية تسجيل

 وقد اخضعتهم الحضارة, ا حاددة ومالكيهلمتالمناطق ومساحات األراضي ا

و بقايا لحضارية صدى أوال نجد آلثارهم احيث ذابوا تماما تأثيرها  الرافدينية لسطوة

بالد يما تالها من حضارات , وبعض هذه الشعوب كان مجيئها لتأثير فأوأسلوب 

اؤا ين جلذغزوات بربرية هدفها السلب والنهب مثل الميديين ا عبارة عن الرافدين

مير آلشورية وتدط اإلمبراطورية اايران وساهموا بإسقمن عاصمتهم أكبتانا وسط إ

أو  الوادييمكثوا في ولم  شروكينلنمرود( ودور)اَكلخو عواصمها آشور ونينوى و

عدم ل  رجعيي عدم بقائهم في الواد سببكان , ودمروه يتركوا أي أثر لهم سوى ما 

القوية قد احكمت بابل الكلدانية الفتية  وألنين رغبتهم بالصدام مع حلفائهم البابلي

وكان البعض من تلك الشعوب الغازية قد ,  بالد الرافدينعلى جميع مساحة سيطرتها

وجدت نفسها بمواجهة حضارة قوية صنعت تاريخا راسخا متمكنا من جميع نواحي 

لفنية وتسبقهم لثقافية واواوالدينية والسياسية واإلقتصادية العسكرية ومقومات الحياة 

مجاراتها أو اإلضافة اليها , ولم يكن بمقدورهم مجابهة ال يستطيعون بمراحل 

هذه ولم تجد  بالد الرافدينتضاهي وتنافس حضارة  التحدي لبناء حضارة جديدة

فنجدهم وهو لم يستوقفها التاريخ  تحت الشمس ولم تستوقفلها مكانا الشعوب 

ستطيعون اإلمساك بها , فيستقرون في الوادي ينساقون وراء تأثير قوة خفية ال ي

الذي سرعان ما تحتويهم حضارته فيندمجون ويذوبون ويختفون تدريجيا في 

ضمن مرجل واسع وكيان عظيم  تتم  أو ال إرادياالتركيبة السكانية المتنوعة إراديا 

ا نفسها تعيش في محيط واحد يتسع لهالتي وجدت  فيه عملية تالقح هذه الشعوب

بصبغة رافدينية واحدة افرزت حضارة تميزت بتنوعها معهم  تصطبغعا واجمي
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 (خصوصية التعدد)وخصوصية تفردت بها وهي الفريد الثقافي وثرائها الفني 

لوجوه واالساليب فاصبحت شعلة ملتهبة تشع وتفيض بنورها على كل ما جاورها ل

 من بلدان وشعوب 

 

  السامية  – الجزيريةاإلتجاه الشمالي للهجرة                                         

 لجميعتحتوي امتنوعة حضارة 

بعد هجرة و ,كان الوادي تحت ظل السومريين  (األلف الرابع ق م)بدءا من 

وتكوين اإلمبراطورية األكدية بزعامة  (األلف الثالث ق م)األكديين في بداية 

سنة( ودامت اإلمبراطورية 16ذي دام حكمه )لاألكدي )سرجون األكدي( ا شروكين

سنة( فقد ارتبط الشعبان السومري واألكدي برباط الحضارة الواحدة 110األكدية )

الكتابة السومرية التي اللغة وأألكدية محل  الكتابة واللغةالتي تمخض عنها حلول 

غم بقائها السومرية تدريجيا راألكدية تزيح وأخذت واصواتها اندثرت حروفها 

األلف األول )لنصوص األدبية والدينية لكن بكتابة أكدية لغاية بداية مستعملة في ا

يجيا في بوتقة هذا المرجل مما ادى الى ذوبان الشعب السومري تدر (يالدمال بلق

 الكبير

في فترة  ( ق م  2000)وجها في النصف األول من أالحضارة الرافدينية بلغت وقد 

 ارة اآلشورية في النصف األول منضالح زدهارإ وتالهاألموريين البابليين ا

,  وهكذا أصبحت  (مق  1000)ثم الكلدانيين في النصف الثاني من   (ق م 1000)

سامية  نتاج تعاقب أجناس بشرية من أصول ولغات متباينة جدا  يةحضارة الرافدينال

تعكس نظاما روحيا متمازجا   اخذت ثم,  ومائية جبلية وصحراوية وسهلية, وآرية 

 اخليوتنوع دوتنازع تموج من عليه وحدة تامة يرافقها ا تهيمتماسك
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 هي اقوى الهجرات000آخر الهجرات الكبرى

وهي هجرة بالد الرافدين تاريخ آخر موجة من الهجرات الكبرى في جاءت إلى أن 

القرن السابع )من الجزيرة العربية في الموحدين سلمين لمالعرب اأحفاد ابراهيم من 

نتصرت إالتي تحت لواء اإلسالم والتوحيدية لهجرة اإلكتساحية وهي ا (لميالديا

كل الحضارات السابقة وتركت أبرز اآلثار  علىوفنونها مكوناتها ومالمحها 

 التي كانت وواجهاتهاوحواضرها في عواصمها  بالد الرافدينوالسمات في حضارة 

وسر والرقة د لبصرة وواسط وبغداالكوفة وا في للحضارة اإلسالميةمنارات الفخر 

من ناحية معها تقاطعها  غمر وتسيدت على سابقاتها من الحضارات الوثنيةمن رأى 

البديل االنيق كان هذا الوجه إلسالمي ووجهه العربي ا عطت للواديوأالفن الدين و

, إن إلتقاء جميع هذه  التنوع الحضاري والغنى الفني انصع مضاهر نموالغريب 

تشبه تماما  بالد الرافدينتقة واحدة هي حضارة ا في بونصهارهلحضارات وإا

 لفراتوافد والرواضع بمياه النهرين الخالدين دجلة والرإمتزاج ا

  حضارات  متزامنة وأخرى الحقة

بالد ما بين النهرين ووادي النيل  اعظم حضارتين عرفهما العالم  في  ولدتلقد ) 

غرض ضئيل , ولكن يبدو , والحديث عن اي منهما قد ظهر اوال , ال يخدم سوى 

اآلن محتمال بصفة عامة ان بالد الرافدين سلكت الطريق بصفة اسرع قليال , وانها 

وهبت في عصر متقدم اكثر مما اعطيت  وسواء كان األمر كذلك ام ال , فالشئ 

االكيد هو ان يكتب على درج التاريخ انه قد ظهرت منذ زمن غابرقبل معجزة 

مزدوجة للعبقرية البشرية قبل ستة االف سنة في بلدين  اليونان , انطالقة مبدعة

مختلفين , سجلت خطوة حاسمة في اتجاه سيادة االنسان على محيطه  ومن ثم 

   .اتقدت المدنية وانتشرت عبر الحضارات المتعاقبة انتشار النار في الغابة

 بالدقت والدتها مع والدة حضارة ووى لنيل حضارة عظيمة تساكان في وادي ا

 الحضارة الفرعونية بإحتضانحيث إكتفت  (رياجذ)ختلفت عنها إال أنها إ الرافدين

وحبست نفسها  في عزلة تامة وطوق أقامته على طول ضفتي  لنيلانهرها الخالد 

 من واورغم كون شعوب وادي النيل قد جاؤمجراه في وحدة حضارية واحدة , 

ارة واحدة متميزة إال أن هذه مناطق جغرافية عديدة آسيوية وأفريقية وضمتهم حض

في جدا اال بشكل محصور الحضارة لم يكن لها تأثير خارج حدودها اإلقليمية 

عندما بدا النحات اليوناني بتقديم فن النحت في الحضارة اليونانية الكريتية وخاصة 

تأخذ  لم عموما فهي احدى قدمي التمثال عن االخرى تقليدا لفن النحت الفرعوني , 

شيئا, كانت محاصرة او حضارة ما  اا تعط  أحداو حضارة ما شيئا ولم  من أحد  
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بألبحارشرقا وشماال وبالصحارى والشعوب البدوية غربا وبسكان الغابات األفارقة  

جنوبا فظلت منكفأة على نفسها غارقة بكنوزها الذهبية التي تشعل حماسة وأطماع 

حيثيين والهكسوس واآلشوريين األقوام والحضارات المجاورة للقيام بغزوها كال

قد ولدت الحضارة في مصر فرعونية , لواإلخمينيين واليونانيين والرومان , و

اليونان وماتت على أيدي ,  فرعونيةونشأت فرعونية , وشبت فرعونية ,وشاخت 

قد سجن نفسه رضاءا  ةالرومان فرعونية , وكان الفن والفنان فيها تبعا لهذه  الحالو

بالبحث عن ملكوت  الموت  الخالد بعيدا عن إطار مثالي مرتبط وإختيارا في 

عبقرية التصرف , وألن الشعب في وادي النيل كان يعبد الفراعنة كآلهة الواقعية أو

فقد تم تحرير تمثال الملك الفرعوني من شكله البشري وأسره أبديا بشكل الهة , عدا 

ها خالل عشرين سنة من عمره الفترة الرائعة في تاريخ الفن الفرعوني التي عاش

-)إخناتون الموحد الوثني الممتد آلالف السنين وهي فترة حكم الملك أمنوفس الرابع 

( , وكذلك الحال عند الشعوب الفارسية اآلرية التي كانت تعيش حالة 1369-1336

 ولم تخرج من مكامنها إال لتغزو الممالك لعزلة فرضتها على نفسها بإختيارهاامن 

 فيتذب تؤثر او ولذلك لم في جبالها العالية م ترتد إلى حصونها ية ثينالرافد

, وأستمر هذا الوضع  إلى أن جاء الفاتح اإلخميني كورش  بالد الرافدينحضارات 

لمدة  بالد الرافدينكم الوطني في وأنهى الح ق م( 139بل سنة )لذي غزا باالكبير ا

 وجاء بعد كورش,  راشدية الى الكوفة حين انتقال الخالفة الالى ستة قرون تقريبا 

بالد إضافة إلى إيران كل  متن أسسا إمبراطورية عظيمة ضذاللإبنه قمبيز ا

إلغريق رة العربية وجزءا كبيرا من بالد الجزيوالشام واألناضول وا الرافدين

 بالد الرافدينحضارة فنون الكثير من خمينية الحضارة االقد أخذت وووادي النيل 

ولكن ما اخذته من فنونها كان شكليا وال يمتلك شيئا من  جغرافيا بهاتصقة ملكونها 

مملكة سلوقيا وريثة في اليونانية ة لتهم الدو, وأعقبدالالت الخصوصية او االبداع 

من  لفرثية وهيوسوريا ثم ازاحتها الدولة ا بالد الرافدينامبراطورية االسكندر في 

م وأسسوا  لقرن الثاني قفي منتصف ا د الرافدينبالالقبائل اإليرانية وأستولوا على 

الدولة الساسانية التي إنتصرت ثم جاءت ,  (دائن حاليامال - طيسفون)عاصمتهم 

ستمرت إمبراطوريتها ( عاصمة لها أيضا وإطيسفون) تلفرثيين وإتخذعلى ا

نتهت على أيدي الفاتحين العرب المسلمين في أن إ م( إلى636-224أربعمائة سنة )

 هجري(12 –م  636لخطاب سنة )الفة عمر بن اخ

 ( اندريه بارو –سومر فنونها وحضارتها  - )*
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   شهادات و لعراقعدد المواقع األثرية في ا

هذا ( لعراق دون أن تصيب موقعا أثريا ليس من  الممكن أن ترمي قنبلة على ا) 

ين على الحرب ما نقلته شبكة األنترنت عن إحدى عالمات اآلثاركانت من المعترض

ن هناك بالد أكثرخصبا للتنقيبات األثرية من ال يخطرعلى بالي أ), على العراق 

ألفق راق مكان يقف عليه المرء إال ويبصر في العوال يوجد في ا -بالد الرافدين 

ليس هنالك في )( كتبوا على الطين -إدوارد كييرا  اآلثاري األمريكي  * مدينة أثرية أوأكثر

لتي حافظت على شكلها منذ آالف لكتابات الثروة من اقدم مثل هذه اعالم بلد لا

لعراق يطفو ا إن)د دوني جورج المرحوم ويقول , (العراق القديم -جورج رو   **السنين

حتى رسميا  إن المسجل من مدن ومواقع اآلثار,  (آلثاريرتين هما النفط واعلى بح

 صغير اليتجاوز تلع أثري بعضها أآلف موق ثمانيةسبعينات القرن العشرين حوالي 

ذات  –ق م  1900 مثل تل حرمل )مدينة شادوبم البابليةمتر مربع  خمسة االف 

)أوروك( و  لوركاءوبابل وا ورأمثل  (كلم مربع 10يتجاوز)كثيرمنها و (الرقيم

العواصم  منوغيرها روأشو و(و )كلخ  نينوىوالرسا ولكش ونفر  و )كيش(

 سرمن رأى ,مثل (  كلم مربع200)مساحتها  تجاوزت ضهاوبعالحضارية القديمة  

ى به الى احدى الفضائيات في حديث ادل د  بهنام ابو الصوفالمرحوم ويقول 

ربما يصل العدد إلى  مائة ألف  موقع أثري وأن نسبة ما جرى التنقيب ) العربية

صادر من رجل وقد يثير هذا الرقم الدهشة لوال أنه  ,(  فيه  اليتجاوز واحد بالمائة

عالم وعارف ومما يؤكد صحة هذا القول أن عددا  من المواقع األثرية الزال 

يكتشف في العراق بشكل مستمر , حتى أن وزارة اإلعالم بناء على معلومات الهيأة 

( تقول فيه إن 2012العامة لآلثار والتراث أصدرت بيانا في الشهر الثاني سنة )

إثنى عشر ألف وخمسمائة موقع  ,  (12100) ق يبلغعدد المواقع األثرية في ألعرا

كردستان إزداد عدد المواقع األثرية المسجلة زيادة كبيرة وهذا يعني أنه  وفي أقليم

خالل أربعين سنة تم إكتشاف أكثر من اربعة االف موقع آثري , علما أن هنالك 

عن المواقع  لم تمسح جيدا لسعتها وإبتعاد الكثير من مواقع اآلثارفيها محافظات

اإلستكشافية مثل محافظات  الحضرية والمدن التي تعمل على تسهيل مهام البعثات

الواسعة المخادعة والجبال وار هاالوالنجف وذي قار ومناطق  األنبار وكربالء 

العصية في كردستان وبساتين ومدن المنطقة الوسطى وهذه األخيرة ما زالت تخفي 

ونرامسن( و) بابل حمورابي ( و  شروكين) أكد بين ثناياها العواصم العظيمة 

 )بغداد المنصور( 
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 نتقدم بالعلم الى االمام نرجع بالتاريخ الى الوراء

تنقيبات  تحريات اويضاف إلى ذلك أنه لم يتم حتى اآلن بحدود علمنا  أية دراسة أو

 في أماكن تواجد المستحاثات التي يعود تاريخها إلى ماليين السنين مثل أماكن

 وهي البد وأن الحيوانات المنقرضةالمتحجرات العمالقة كالديناصورات وأحافير 

قرب جمجمال  2009حيث عثر علماء المتحجرات عام تكون موجودة في كردستان 

البد من وجود وهيكل عظمي لديناصور الحم قسم من في محافظة السليمانية على 

تعود اراضيها الى ماليين التي  األنبار محافظةايضا في  مثل هذه المتحجرات

, ولم تجر أية تنقيبات جادة في هذا ألمجال لسبب عدم توفر ألكوادرالعلمية السنين 

وعزوف المتاحف ( 14والمختبرات واالجهزة )جهاز فحص الكاربون المتخصصة 

أيضا في العراق , وهنالك  الجانبتمام بهذا هاالوالجامعات العلمية األوربية عن 

عدا  بالد الرافدينت البحث والتنقيب عن مواطن اإلنسان القديم في عمليافي  تقصير

الثلث األول  وأواسط  القرن العشرين  حيث قامت جامعة بنسلفانيا ما تم في 

بالتنقيب في تل مطارة والدكتور بريد وود في مستوطنة جرمو والبروفيسور رالف 

ثر على إنسان اربيل حيث عبرادوست في كهف شانيدر في جبال سوليكي  في 

في موقع بردة بالكة قرب جمجمال بالتحري ناجي األصيل  الدكتورقام النياندرتال و

ى سطحه ملتقطات ووجد علمئات آالف السنين العصر الحجري منذ الذي يعود إلى 

, ومن المعروف في علم التنقيب عن بقايا االسلحة والمقاشط  من حجر الصوان مثل

كلما إزداد العلم تقدما وتطورا كلما )ي القدم أنه مستحاثات العصور السحيقة ف

وفي العراق نقص واضح  (إزدادت إمكانية اإلنسان في الرجوع بالتاريخ إلى ألوراء

     في هذا المجال

 لأمكورب  كرانا  شادوبم

كبيرة كانت أم صغيرة , مهمة  جدا  بالد الرافدينإن جميع التالل المنتشرة في   

في أطراف العاصمة بغداد هو ينام  بال مالمحبسيطا يا صغيرا ونجد أن تال أثر حيث

طه ) الجليل ( الذي نقب فيه العالم اآلثاري ألعراقيالبابلية تل حرمل )مدينة شادوبم

 من أعظم التالل األثرية في القرن العشرين يمكن أن يكون واحدات في خمسين( باقر

تي غطت وجهه عن روح أسيرة العراق والعالم حيث تم الكشف فيه تحت الرمال ال

إنطلقت وباحت بالسر الدفين للعالم الذي أخرجها من محبسها فأخبرت عن منجزات 

حضارية قانونية وهندسية ونظريات سبقت فيثاغورس وإقليدس بألف وسبعمائة سنة 

سبقت حمورابي بمئات السنين , وأن تال آخر لم يلفت أنظار الحفارين في  يعةوشر

هو تل الرماح )مدينة كرانا البابلية( يمكن قع قريبا من نينوى ر ويالقرن التاسع عش

يعثر فيه على واحدة من أجمل المسالت جنباته معبدا بسيطا إلله ثانوي  أن يضم بين



40 
 

سلمين تعلو تل أو أن مقبرة للم اآلشورية وهي مسلة الملك أدد نيراري )الثالث(

يمكن أن يخبئ تحته قصرا ملكيا قرب النمرود مدينة امكوربل اآلشورية( )بالوات 

     آشوريا يعثر فيه على أثر فريد من نوعه هو األبواب ذات النحوت البرونزية   

                                                                        

  

 (لثالثمسلة أدد نيراري )ا                        نظريات هندسية  -رقم طين                                

 

 آلثارجنة علماء ا

من المؤكد أن العواصم والمدن السومرية مثل الوركاء وأور وأريدو وتلو 
)النمرود( وأشور ونينوى ودور َكلخو وسباروكيش ولكش ونفر والمدن اآلشورية 

 ارات الالحقة مثل سلوقية وطيسفون)خرسباد( والمدن البابلية ومدن الحض شروكين
ومدينة الحضر العربية تعتبر من أشهر المواقع األثرية في العالم بسبب غزارة 

لعلماء ألنها لماعثر وسيعثر عليه فيها من اآلثار وتعتبر هذه المدن الجنة الموعودة 
قد أسقطت ودمرت بدون فسحة من الوقت لنقل ما يوجد فيها من الممتلكات ألن 

فرار سريعا قبل الوقوع في قبضة أعدائهم السكان المغلوبين على أمرهم يعمدون لل
في عجلة من أمرهم  األعداء المهاجمين يكونون ألنويرحمونهم  الذين لن

ومنشغلون بأشعال الحرائق ونهب األموال والموجودات الثمينة وما تبقى من وقت 
وتأمين وضعهم االمني حرج فهم يقضونه في متابعة فلول الجيوش المنهزمة قصير 

ن إلى نقل األعمال النحتية الحجرية الثقيلة و النصب والتماثيل ورقم ألطين فال يلتفتو
, هذا بخالف المدن التاريخية التي  يعتبر عبثا ومضيعة للوقت ذلكإال فيما ندر ف

تهجر تدريجيا حيث ال يترك أهلها ورائهم أشياء ثمينة بل كانوا يتركون فقط 
ونالحظ  العيونثقيال أومدفونا ومغيبا عن القصور والمعابد والمباني العامة وما كان 

ننورتا العاصمة اآلشورية المؤقتة والعواصم والمدن  توكولتيذلك في مدن كار
تبقى شواهد التاريخ  حيثواسكي موصل العربية مثل الكوفة وواسط وسرمن رأى 
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من جدران مرتفعة وعمارة وخطط وقصور ودور عبادة بكامل كيانها وشكلها بحيث 
 بالد الرافدينأضافة إلى أن معظم مدن , عادتها كما كانت في أوجها يمكن إست
 ثرية جدا من ناحية المكتشفات األثرية بسبب تعدد مراحلها الحضارية تكون القديمة 

سهولة اندثارها بعد السقوط ألنها غالبا ماتكون و المختلفة يةالسكن هاتراكم طبقاتو
مل على انهيار المباني بكاملها ودفنها ة بالخشب الذي يحترق ويعمن الطين ومسقوف
 بموجوداتها االثرية 
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 - الفصل الثاني -القسم األول -                    

                                                     لتبشيريةلجواسيس والبعثات ادور ا

لى جسد اإلمبراطورية إلضعف يتسرب عندما أخذ التاسع عشرفي بداية القرن ا

لجواسيس إستغل أعدائها التقليديون ذلك الظرف وبدأت أعداد الرحالة وا لعثمانيةا

هم الجاسوس البريطاني وربيين تتزايد تتابعا إلى مناطق الشرق وكان من أبرزألا

ممثال يعمل وعاما( 21وكان بعمر )ية لبريطان( عميل المخابرات ا)كلوديوس ريتش

( التي تأسست قي الهند الشرقية الشركة البريطانية )شركة  لحسابمقيما في بغداد 

( وكانت هذه الشركة من الواجهات السرية للمخابرات  1301بريطانيا سنة ) 

كانت  التيولتي يتقن لغاتها لشرقية أا لبلدان,  وقد تجول في عدد من  االبريطانية 

المنطقة كلها مسرحا  كانتو ضطرابات والتناحرات الداخليةإلتشهد موجات من ا

, وبسبب إهتمام بريطانيا بهذا الموضوع  يرانيينالللصراعات بين العثمانيين وا

(  مقيما 1303( فقد تم تعيينه سنة )لتي يتمتع بها )ريتشوإدراكا منها للقابليات ا

( ن  )ريتشلعثمانية وكاسياسيا في بغداد عاصمة العراق المجاور لإلمبراطورية ا

وأجرى فيها , تالل بابل لقريبة  من بغداد خاصة زيارة التالل األثرية ايقوم أحيانا ب

سطوانية إلختبارية وعثر على بعض المخاريط والرقم الطينية واألختام اعدة أسبار إ

باعها ورثته الحقا إلى المتحف اته في بالد فارس بمرض الكوليرا وبعد وف

تدخل  بالد الرافدينص رية تخجموعة آثانت أول م( فك1320لبريطاني سنة )ا

ع واحد فقط , وتبعه بعد ذلك إلى لبريطاني وشغلت مساحة متر مربخزائن المتحف ا

اسوس لنصراني )جون آشر( وهو جأهمهم المبشر امن  لجواسيسالمنطقة عدد من ا

تخت جمشيد لملكية في لندن وقد قام بزيارة أثار يعمل لصالح الجمعية الجغرافية ا

بالد فارس واألناضول في ( وتجول 1364في إيران )از قرب شير (برسيبولس)

لعثمانية في وشمال العراق متابعا ومتفقدا أحوال القوميات المناهضة للدولة ا

معابدهم وكنائسهم وحال  لنصرانيةوأحوال الجاليات اليهودية وا, وقراهم مناطقهم 

ات التبشيرية تابع عن قرب  إنجازات البعثو اليزيديين والزرادشتيينوزار معابد 

نيا وروسيا  واألمريكية في شمال العراق وديار بكر وتحرى ألوربية بريطاللدول ا

وقد  0لنصرانية ات والمذابح التي تعرضت لها بعض الطوائف النكبعن اسباب ا

ء وصيانة الكنائس لتراخيص لبناهذه الدول األوربية وامريكا على احصلت بعثات 

المذهب ت البعثات التبشيرية تنصب على نشر ت محاوالواألديرة القديمة وكان

للغرب بين نصارى المشرق )األرثودوكس( وهذا ما تم فعال  الكاثوليكي الموالي

وتشتيتهم ألنهم ال  ونرى نتائجه اليوم حيث يتم تهجير نصارى الشرق من مواطنهم

  يرتبطون بالغرب النصراني الصهيوني 
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لبعثات التبشيرية نفسها للقيام بنشر مذاهبها وكان الصراع الداخلي الخفي يدور بين ا

النصرانية  لكاثوليكية والبروتستانتية واإلنجليكانية( بين الجالياتاالطائفية المختلفة )

يسارعون دائما في تلك المناطق , وكان هؤالء الجواسيس والمبشرون إنتهازيون 

ية مثل الكوليرا بالهرب عندما تصيب تلك المناطق موجات األوبئة واألمراض المعد

والطاعون ويتركون الناس بدون مساعدة أو محاولة إسعافهم وكان ذلك في 

مقدورهم , وفي منتصف القرن التاسع عشر بدأ البعض من أعضاء هذه البعثات 

 لسراقالتبشيرية و الدبلوماسية من غير المختصين باآلثار بل من الجواسيس وا

بدفع من حكوماتهم بالمجئ إلى العراق ( ولنسمي األشياء بمسمياتها الحقيقية)

وكانت الدولة العثمانية غافلة ألغراض تم التخطيط لها مسبقا وإيران وبالد الشام 

      عن حقيقة هذه المخططات

 أبو علم أآلشوريات لمغامر رولنسونالجاسوس ا

ن مناطق الشرق      ألوربية ملى األسواق اقد بدأت تتسرب إ ريةثآلكانت اللقى ا

غير المشروعة لنهب الطابوق الي بالحفريات هااللى قيام بعض وسط وأدت إألا

واآلثار الصغيرة واألختام اإلسطوانية وبيعها للجاليات األوربية وأعضاء الهيئات 

ألوربية تفكر بإرسال عمالء وجواسيس جعل بعض الدول اما ا لدبلوماسية وهذا

قام مغامر شاب يعمل ضابطا في  (1331وفي سنة ) , إلى ألمنطقة  مختارين بعناية

ري كروزويك رولنسون( بمساعدة من السكان سمه )هنلبريطانية إخابرات الما

يران لقريب من مدينة كرمنشاه  في إجبل )بهستون( اواجهة بالصعود إلى لمحليين ا

ر( وقام بإستنساخ ثالثة مت40ألرض )رتفع عن االذي يضريح داريوس وجد حيث ي

المسمارية كتبت باللغات الفارسية القديمة والعيالمية والبابلية نصوص من  الكتابة 

( تتكون من متر3,2( وعرض )متر6لمنقوشة بطول )وكانت مساحة النصوص ا

لسباق لفك طالسم كان هو ا لعلماء إال أنهسطرا( ثم قام بوضعها بين أيدي ا 739)

أن دون غيره ق هو يستح( ولذلك ف1344-1331ألعوام )الكتابة بين اومغاليق هذه 

 يسمى )أبوعلم اآلشوريات( 

ن والسياح والتجار بشراء أحجار منحوتة أومنقوشة بعد ذلك قام بعض المغامرو

بكتابات مسمارية من تجار االثار في العراق وجدت لها سوقا عند باعة التحف 

 وبدأوافأخذ عدد المغامرين يزداد بالتوافد إلى هذه المناطق  القديمة في أوربا ,

 شراء المخطوطات اليهودية والنصرانية واإلسالمية والتحف واآلثار الصغيرةب
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 الكتابات الثالثاماكن و واجهة ضريح داريوس في جبل بهستون الجزء المهم من                  

وبدأ الدبلوماسيون الغربيون يتحولون الى لصوص وسراق الي هاألالموجودة عند  

ول إميل بوتا( كان من ضمن واجباته الموصل )بأن القنصل الفرنسي في  حتى

وتحديدا في  مخطوطات القديمة وتهريبها , بعدذلكالمكلف بها رسميا هو شراء ال

سرقاتهم فكانوا يقومون بالحفر بتوسع هؤالء المغامرون صف القرن التاسع عشرتمن

ية وبدأوا للحصول على  القطع األثر  بالد الرافدينالعشوائي في التالل المنتشرة في 

لشرقاط )آشور( ( و قلعة اَكلخوونمرود )  نينوىآلشورية في العواصم والمواقع ا

سط وإنتقلوا إلى الحفر في  ثم, لموصل ( وبالوات  في اشروكيناد )دوروخرسب

وتلو  اورمثل والعربية وجنوب  العراق في المدن السومرية واألكدية والبابلية 

 سرمن رأى ووكيش ولكش ونفر والوركاء وبابل 

 

   

  إقتسام ومحاصصة إستعمارية

عد نزاعات وصراعات ومؤامرات بين الدول لتاسع عشر وبمنتصف القرن ا ولحلب

مسارح  لعراق أحدكان ابراطورية العثمانية المنهكة واألوربية الصاعدة وبين اإلم

ثرية األ لتاللتقاسمت الدول األوربية فيما بينها غنيمتها من ا , فقدهذه الصراعات 

تعمارية غير سلدبلوماسية في عملية محاصصة إستيالئية إها اهيئاتلعراق ممثلة بفي ا

والحقا تالل قوينجق ر من حصة بريطانيا تالل النمرود حيث صا, مشروعة 

قوينجق  تل فرنسا حصة ومن,  لجنوبفي ا لمقير)أور(اوبالوات في الموصل و 

األحيمر وسنكرة في وتلو و  لموصلفي ا خرسبادالذي تخلوا عنه بعد فترة و

في  سرمن رأىولموصل وبابل حصة المانيا تالل آشور والعقر في الجنوب , ومن ا

ل نوزي في كركوك وتل , ومن حصة أمريكا تلجنوب الوسط والوركاء في ا
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إستباحة هذه الدول لكل  إضافة إلى أسمر)أشنونا( في ديالى ونفر في الجنوب ,

غياب الوعي الحضاري والثقافي وكان كل ذلك يتم في  العراقفي االثرية التالل 

مغامرالماني إسمه  وصل( 1370 ) في سنةف,  لعثمانيينواآلثاري عند المسؤولين ا

هنريش شليمان وأخذ يحفرفي تل مرتفع يسمى حصارلك قرب الدردنيل شمال 

عن مدينة طروادة األسطورية  بصر الباب العالي بحثاا سمع وغرب تركيا تحت 

ور عثر على المدينة وعلى خمسة من قب1376وفي سنة   يالد(مقبل ال 1300)

  ملوكها ونهب وهرب جميع كنوزها

 حفريات غير مشروعة                                   

بدأ نشاط تلك الهيئات الدبلوماسية  التقاسم في منتصف القرن التاسع عشرهذا بعد 

ظروف المؤاتية للقيام لوتستغل ا هابالحفريات فكانت في حرب خفية فيما بين

,  خرينبالحفريات تحت جنح الظالم أوبالخفاء في التالل التي كانت من حصة اآل

عجالهم ال يتوانون عن ستن من قناصل الدول في تلهفهم وإالحفاروهؤالء وكان 

ة وإزالة معالمها ومخططاتها من أجل الوصول إلى الدفائن ثريتدمير المواقع األ

حتى أن بعض ألمواقع تركوها ركاما وأنقاضا مثل مدن وقصور ومعابد اآلثرية 

وقد , ( ومدينة بابل وسرمن رأى شروكينودور  َكلخو) نينوى و شوريين فياآل

فكرة تفجير تل بورسيبا  *(1312سنة  -)فرانل  راودت احد الحفارين الفرنسيين

, لقد كانوا مجرد كبيرليرى ما في داخل هذا التل ال)برس نمرود ( القريب من بابل 

سالمية إلصيادي كنوز وحفارين سراق آثار ولم يكن يعيقهم حتى وجود المقابرا

  لمدفونة تحتهالسرقة اآلثار ا نفاقحيث يعمدون إلى حفر األ

                                             

 تاجر االنتيك في بغداد                                         

****************************************************************** 

فقد ارسل الحفار الفرنسي )  بالد الرافدينعلى العقلية االنتهازية عند الحفارين األوربيين وعدم احترامهم لتاريخ  داللة ) *

 -بورسيبا( :  –ب في تل )برس نمرود ( يقول فيه عن التنقي2551في اذار 5فرانل( تقريرا الى الوزارة في باريس )رقم

اما بالنسبة الى تل برس نمرود والذي يعتقد الناس انه برج بابل فقد صرح لي الكولونيل رولنسون بانه اليعتقد ان )

استكشافه سهل اال عن طريق تفجيره بلغم يشقه الى نصفين ويفتح لنا داخله , فهل تأذنون لي باللجوء الى مثل هذا 

ترجمة زينه  –مارغريت روتن  –تاريخ بابل ( لكو فكر البريطانيون بفعل ذلك فأنا اتمنى أن اقوم قبلهم بذاإلجراء , ول

 , عازار 

http://www.google.jo/imgres?q=%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%A7%D8%AA+%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9+%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%D9%81%D9%8A+%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF&start=744&um=1&hl=ar&sa=N&tbo=d&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=tQXbukA_5s3JTM:&imgrefurl=http://wwwroowia.blogspot.com/2011/07/blog-post_4330.html&docid=CzQFxj6guMaJlM&imgurl=http://lh4.ggpht.com/_9VQbcZdKsYc/SzvWYqwejgI/AAAAAAAACcM/ln82pwbeq0o/G%C3%A9r%C3%B4meMerch.jpg&w=200&h=265&ei=XVfMUMvCBsTBtAa7yYF4&zoom=1&iact=hc&vpx=300&vpy=251&dur=8144&hovh=212&hovw=160&tx=101&ty=150&sig=100254336184139435031&page=29&tbnh=131&tbnw=94&ndsp=26&ved=1t:429,r:48,s:700,i:148
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 -الفصل الثالث  -القسم األول                    

 ألفرنسيون   

 (شروكيندور )  خرسباد                     

 لقنصل بوتا أ -رائد السراق 

الفرنسية يتجه أساسا نحو المغرب العربي ومصرلقربهما من كان  نشاط الجاسوسية 
حروب بونابرت ثم ولوجود عالقات وروابط تاريخية منذ الحروب الصليبية فرنسا 

لم تترك ساحة الشرق األوسط فارغة بسبب تداعيات  هاإال انفي القرن الثامن عشر 
ولذلك بادر ,  والصراع من أجل تقاسم ممتلكاتهاقرب إنهيار الدولة العثمانية 

الطبيب إلختيار على ( ووقع ا1342) لموصل سنةهم في اقنصليتبفتح لفرنسيون ا

نحدر وهو ي (1343سنة ) يميل بوتا( ليكون نائبا للقنصل فيها ول إ)بوعالم النبات 

لعربية على المخدرات ومختصا بالدراسات ا وكان مدمنامن أصول ايطالية 
محصورة بجمع  األولىوكانت مهمته ية رق بالهواجس التوراتومغوالشرقية 

زيدية يلوالسريانية وا ليهوديةسالمية والنصرانية واإلالعربية وا لقديمةالمخطوطات ا
 وكذلك فحص التالل األثرية هناك  وتهريبها إلى فرنسا

 وخاصةألثرية غير المشروعة إجراء الحفريات في التالل ا نشاطاته ضمنوكان 
المقدس عند المسلمين لنبي يونس ب إلى المنسوالقبر ا ن وجودإال أ لتوبةفي تل ا

مامه إلى حول إهتأهالي الموصل جعله يمتنع عن ذلك , وتمن واليهود والنصارى 

 14ويحتوي على )في نينوى وفي العراق أثري كبر تل أوهوألثري ا (قوينجق)تل 
ت ربثالث مراالمجاو النبي يونسوأكبر من تل مليون ونصف طن ( من التراب 

باشر بالحفريات , ومليون ونصف طن ( من التراب 6يحتوي على ) والذيتقريبا 

على حسابه الخاص بدون تكليف رسمي من أي ( 1342في شهركانون األول سنة )

راف خالفا لألعلعالي بدون الحصول على رخصة أو فرمان من الباب اجهة و
كان بوتا يائسا ومرهقا ي من الحفر العشوائ ة اشهروبعد أكثرمن ثالث, الدبلوماسية 

وفي شهر آذار  , قيمة على شئ  ذي لحظ بالعثورلم يحالفه اومصابا باإلحباط حيث 

ية في تل قرب قرية بوجود منحوتات حجرلسكان ( أخبره بعض ا1343) من سنة

( كيلو مترا شمال  شرق الموصل وكان هذ التل هو موقع 20عد )تب)خرسباد( ألتي 

-721لثاني( )ا) شروكين( مدينة الملك شروكينابعة )دور رالعاصمة اآلشورية ال

وألنه لم يكن متأكدا من اقوالهم فقد ارسل  (لتوراةسرجون في ا)وهوق م(   701

را مهندمة وجدوا في يومهم االول احجاجاله الذين يثق بهم الى هناك وبعض ر
 خرسبادى لاغلق حفرياته في قوينجق  وإنتقل إبعد ذلك والواح جدارية مكتوبة , 

-3-20وحال وصول بوتا إلى خرسباد في )  ,لعالي لباب افرمان من ا وبدون
 القرويون اليه ( بدأ الحفر في المكان الذي ارشده 1343
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 *)الثاني(  شروكينقصر 

 المصادفة ومحنة اآلثار اآلشورية

أظهرت معاول الحفارين فول للحفر كانت المصادفة وضربة الحظ  ألوفي اليوم ا 

ي أسسه لذاول قصور العالم القديم مثيل في ك الذي ليس له شروكينقصر  واجهة

فكان هذا اإلكتشاف هو البداية لمحنة اآلثار اآلشورية , وكانت , ق م (  717سنة )

( منحوتة جدارية تتخللها 36)تتكون من ومتر(  100) تمتد بطول أكثرمنلواجهة  ا

( 6منها )لمجنحة )الماسو( لثيران ا( من  منحوتات ا16فيها  ) ( بوابات كبيرة 4)

يرافقها وانشائها تكوينها ومتناضرة في ا ي( ثيران ملتفتة جانب10ثيران اعتيادية و) 

كل واحد من وكلكامش نها تمثل أعلماء االثار تماثيل عمالقة ألشخاص يعتقد ( 3)

عدد يكون بذلك ا ويملتفتا جانبوأ ثورا مجنحا اعتياديا يجاور تماثيل كلكامش

 بفنها وعظمتها هذه المجموعة الكبيرةفاجأته وقد ( منحوتة , 60منحوتات الواجهة )

ك ما يشابهها لولم يكن هنا لنحتنه لم يسبق ألحد مشاهدة مثل هذا النوع من فنون األ

وهي تحمل بين ثنايا تفاصيلها الكثير من سمات  لعالم القديمفي كل فنون حضارات ا

 اإلبداع واألصالة الشرقية 

قد حاول بعض السكان المحليين أن يعيقواعمل بوتا عندما كانوا يغيرون ليال و

لإلستيالء على األعمدة الخشبية والمعدات وكذلك لم تكن أعماله بعيدة عن العيون 

العثمانية الذين بدأوا بتشديد مراقبتهم له , أما هو فقد سارع بدون تروي إلخبار 

 نه قد إكتشف نينوى فسارعت الجمعية الى مدهالجمعية اآلسيوية الفرنسية )موهل( بأ

 أي بعد تسعة أشهر من بدء حفرياته  (1344بالمال الالزم , وفي بداية سنة )

   

*********************************************************** 

وليست ( مترا 20-11)ترتفع عن االرض ( مبنيا على مصطبة حجرية مهندمة شروكينكان القصر في )دور*

ألغراض دفاعية  طينية كعادة اآلشوريين في بناء قصورهم على مرتفعات صناعية من اللبن المجفف وذلك

  وحماية لها من الفيضانات
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 الرسام فالندن 1342 – شروكينتالل دور        

 

  شروكينالمصطبة الحجرية التي شيد فوقها قصر                                

لعثماني ة حصلت له الدبلوماسية الفرنسية على الفرمان من السلطان اغير الشرعي

وبعد وصول الشحنة األولى من الثيران له بالحفريات ونقل اآلثار المكتشفة  للسماح

قامت الجمعية  بتقديم الدعم  المجنحة والمنحوتات الجدارية إلى متحف اللوفر

غا كبيرا لف فرنك وكان ذلك مبستين الحيث استلم مبلغ  له الكبيرلمادي اوالعون 

  جدا

 ستشراقي فالندن إللرسام اأ

برسم المنحوتات التي بدات  لى رسام قدير ليقوملجمعية بحاجته إخبار اقام بوتا بإ

يتلف بعد خروجها كان سرعان ما  منها اقسمالبد من توثيقها ألن كان وتظهر بكثرة 

وبعد تزايد عدد  سنة , ستمائةالفين ورمن ألكثرض حيث كانت مدفونة ألمن ا

ستشراقي الشهير )يوجين فالندين( في الشهر إلصل الرسام اوالمكتشفات األثرية 

لغاية الشهر العاشرحيث انهى بوتا حاال لعمل ( وباشر ا1344)من سنة لخامس ا

المنحوتات  جميعفالندن وثق قد و, حفرياته قائال انه انجز التنقيب في القصر 

 تقصى فيها أدق التفاصيل  ةمدروس يةتخطيطحة لو( 393لمكتشفة في )ا
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          لقصرواجهة ايط بوابة تخط                                                  

 

 الثور المجنح تقطيع                              واجهة كما عثر عليها بوتاحطام أل              

  

 لعظيمطالل ما تبقى من القصر اأ                  قصر ألعظيم              لمجسم ا                   

 

من هذاالتخطيط وقام أأليمن  لنصففالندن ا رسم  وقد – شروكينلقصر في دور البوابة الرئيسة في واجهة ا
 (المفترض لبوابةإلكمال شكل ا للنصف الثانيمونتاج بعمل  مؤلفال
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   فالندن – شروكينلعرش في قصر قاعة ا منجدارية                                   

        

 متحف اللوفر  -قاعة العرش من  جداريات                                       

                 

 متحف اللوفر –ريبا أ وأناقة ولي عهده سين أخيشروكين  مهابة                      

واحدة منها , ( بوابات 6عالية وفيها ) مزدوجةعلى دكة حجرية  نيامب ركان القص

( متر ويرافق 1x1( ثيران مجنحة بقياس )3)( منحوتة تتكون من 12) رئيسة فيها 

 ا مع تمثاالنيالثيران تلتفت جانبهذه ( من 4)منها تمثال ضخم إلله مجنح و اثنان

اليسرى من الواجهة اما البوابة  وموقع هذه البوابة في الجهة, كلكامش لالحجم  هائال

ثيران ( 4منحوتة منها )( 12الرئيسة الثانية الواقعة في الجهة اليمنى فتتكون من )
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مجنح ويتوسط  له( تماثيل ال6كبيرا الحجم مع )ا وثورين اعتياديين يملتفتة جانب

  ( ثيران اعتيادية4( بوابات اخرى فيها )3هاتين البوابتين الكبيرتين )

 مائةلقصر حيث كشف عن أكثر من دخل إلى  االرئيسة ل بوابة الواجهة ومن خال

مغطاة  هالعظيمة وكانت جميع جدرانإضافة إلى قاعة العرش اوساحة قاعة  وغرفة 

( 26) كان عدد البوابات التي عثر عليها, و لملونةوالمنحوتة باأللواح الجدارية ا

صل إرتفاع بعضها إلى خمسة ( ثور مجنح  ي12بوابة خارجية وداخلية  يزينها )

( تمثال 12وحوالي ) اي( ثور ملتفت جانب12منها )  أمتار  خمسة أمتار وبعرض 

 ثمانية وستون الف( أي مترx340ٌ  200) مساحة القصر  أن لهتبين ولكلكامش 

فهي على شكل مستطيل لخارجية للمدينة أطالل األسوار ا أماو مربع , متر 

(1760  ٌ  ٌX  1671مع وجود  كيلومتر مربع تقريبا(3ساحة تساوي )مترا( أي بم

وتأتي أهمية آثار)دور ذات أقواس مزينة بالبالط المزجج ,  وهي فيها بوابات (  7)

ونقلة نوعية في من سلسلة حلقات الفن اآلشوري تمثل حلقة مهمة  ( كونها شروكين

خيال ال ب شروكيندورتكر فنانو شوري , حيث إبآللنحت اكل الفني واإلخراجي للشا

ا ية جانبلملتفتنمطا جديدا من المنحوتات والثيران المجنحة وهي الثيران اينضب 

مش( والذي يحمل أسدا )كلكا ألذي العمالق تمثالولمجنح ومنحوتات المالك ا

جميعا وحدة ها آلشوري أن يجعل منس ادلمهنا عمدوقد يصاحب الثيران المجنحة

 كونها تأتي أهمية هذه المنحوتاتقصر , و لاالمدينة وبوابات واجهات  متماسكة في 

( سنة من عمر 12أي فترة  )م(   ق 706-717)  محصورة في فترة زمنية محددة

تمثل فترة إنتاج هي عاصمته , و شروكينالفن اآلشوري التي أسس وسكن فيها 

عاته إلى قمتها  في وصلت إبدالذي إستمر تطوره حتى فن النحت الغزير وإزدهار 

)آشورباني أبلي( في نينوى , وفي الشهر الحادي عشر من لملك صر اجداريات ق

موعة منتقاة من اختار مجلى فرنسا بعد أن لعودة إارسام فالندن ل( قرر ا1346سنة )

 لى باريس إمنها رسل ما يالقرار في إختيار له اقش مع بوتا تاركا تنالمنحوتات و

ن نذكره نستطيع أك شخص لهنافابه لفضل ألصحوحيث يتوجب أن يعزى ا 
ن فالندن( إلستشراقي )يوجيهو الرسام اوخدمته لالثار االشورية إلحترام بسبب با

األكالك  في حادثة غرق بعضهاضاع  المكتشفة والتي الذي وثق جميع اآلثار 

الفنية الدقيقة ساعدت في  (  بل إن أعماله1311سنة ) ثالثالفرنسية في الشهر ال

الكبيرة للقصر الملكي , الجمالي للواجهات إلنشاء تصور التكوين الهندسي  وا
جدارية دور شروكين وكذلك الرسام الفرنسي اآلخر فيلكس توماس الذي رسم 

قصر الملك سين ووثق الكثير من اللوحات الجدارية المكتشفة في الملونة العمالقة 
 في نينوى والتي ضاع البعضقوينجق اخي اريبا )سنحاريب في التوراة( في تل 

ضمن شحنة االثار التي  شط العربفي مياه االكالك الفرنسية غرق منها في حادثة 
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وبسبب سباق بوتا مع البريطانيين الذين كانوا ارسلها الفرنسيون بواسطة االكالك , 
يريدون الحفر في أحد التالل األثرية في ضواحي الموصل فقد سارع بإقتالع أحسن 

من بوابة القصر ومعهما  لمرافقين لهماكلكامش او تمثالين ل المجنح نموذجين للثور
مجموعة من األلواح الجدارية المنحوتة والكثير من اآلثار الصغيرة وقام بتحميلها 
تتابعا على عربة مستعينا بستمائة عامل وحاول إيصال  منحوتة الثور المجنح 

وبعد  األولى إلى شاطئ نهر دجلة إال أن العربة غاصت في الطين وهي في الطريق
جهود ومحاوالت متعددة نجح بايصالها وبقية المنحوتات وحملها جميعا على 

  *األكالك التي إنحدرت مع النهرفي طريقها إلى بغداد 

 

 متحف اللوفر  –احدى بوابات دور شروكين  

  

 عند االكتشاف شروكينبوابات مدينة دور    

***************************************************************** 

أعمدة مجموعة )ألكلك كلمة أشورية وهو عبارة عن واسطة نقل نهري كانت معروفة عند قدماء العراقيين وتتكون من * 

سويا جنب بعضها وربطها بالحبال ثم توضع فوقها مجموعة أخرى من األعمدة بشكل متقاطع ثم  خشبية يتم رصفها 
اسبقها من األعمدة إلى أن يصعد مستوى سطح الكلك عن مستوى سطح الماء مجموعة أعمدة أخرى بشكل متقاطع مع م

بعلو مناسب , وعندما توضع تحتها مجموعة من القرب  المنفوخة المتوزعة على أطرافه  فيسمى حينها طوفا و يكون 
ى النهربدون جهد يار في مجرمع الت يستخدمان نزوالعدد القرب مناسبا للحمولة ألمنقولة  وكالهما )ألكلك والطوف( 

  بشري  ويتم االستغناء عنهما عند الوصول حيث يتم تفكيكهما وبيع االخشاب
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حيث إستقبلتها القنصلية الفرنسية  ووضعتها  في مخازنها  لمدة   سنة  ثم أرسلتها 

( 1346إلى البصرة ومنها إلى باريس ووصلت إلى متحف اللوفر في كانون األول )

من بدء الحفريات , وقد أستقبلت اآلثار اآلشورية في  أي بعد سنتين وتسعة أشهر
والعلمية وعموم الناس  باريس  إستقباال حماسيا  من  قبل جميع  المحافل  األكاديمية

ة متحفية   كبر  قاعهي  ثاني أ  للوفرويذكر  أن  القاعة اآلشورية  في  متحف   ا
 في  العالم لآلثار اآلشورية بعد المتحف البريطاني 

 

 لمقيتةلمنافسة اا

آلشورية وبريطانيا في تسابقهما على نهب اآلثار ا لمنافسة بين فرنساوهذا جعل ا 
وكانت غايتهما والمدن اآلشورية آلثار لأخذ أبعادا  تدميرية ة من الشرف وتخالي
ل اآلخر لى بالده قبرية إثألوبات المنهيصال أكبر عدد من العاجلة هي من يستطيع إا

 يينلفرنسوعا من اإلنتصار الوطني الذي كان في النهاية لصالح اوأعتبروا ذلك ن
راق ولهفتهم ال لسحيث كان بوتا مأخوذا بحماسة ا , وهو انتصار خال  من الشرف 

قطع ليسهل أمر  لى ثمانيةلمنحوتات بنشرها إالمجنحة وا يرانلثيتوانى عن تقطيع ا
طانيون الذين كانوا يحفرون إيصالها إلى األكالك في نهر دجلة , وهنا حاول البري

للسباق لوطنية نمرود بدعم من المتحف البريطاني التعويض عن خسارتهم الفي ا
آلشورية في بأن قاموا بالتسابق مع الزمن لنهب وتكديس المنحوتات اغير الشريف 

 يتوانون عن تخريب وتدمير متاحفهم ومخازنهم بأعداد كبيرة جدا مما جعلهم ال
, في مدن النمرود ونينوى   لتي وقعت تحت أياديهمعابد ار والملقصوجميع ا

  0ذا كان شخصا عاديا أوعنوانا أكاديميا أومتحفا هنا فيما إ سارقواليختلف مسمى أل

 قناصل وتجار آثار

في إحدى على تمثالين لثورين مجنحين كبيرين  (1344لعام )كان بوتا قد عثر  في أ

مجنح  تمثال مالك منهما وبجانب كل( رمت1x1)بقياس كبير  شروكينبوابات قصر 

لنهر ا إلى شاطئ احاول نقلها وايصالهلحفظ ون افي حالة جيدة م كانت المنحوتاتو
كذلك وبقيت , لطريق في منتصف ا لمنحوتات األربعال أن محاولته فشلت فدفن اإ

( 1312كتور بالس( سنة )لجديد )فل الفرنسي القنصألكثر من سنتين وعندما جاء ا

تمام وبعد إ, بشراء المنحوتات لبريطاني رولنسون رغبته عليه الحفار اعرض 
ى أربع للواحد إالصفقة وتقليدا لطريقة الفرنسيين قام البريطانيون بتقطيع  الثور ا

لمجموعة ا ل عليهم  نقلها ووصلتلى قطعتين مما سهلمجنح إقطع وتمثال المالك ا

إنهم يقطعون وهكذا ف رائها ,( سنوات من ش6( أي بعد )1313إلى لندن عام )

ونوا ولم يكوبال شرف وخارج االعراف ,ميتة ثارنا  بضمائر ويبيعون ويشترون  بآ
 إلستحواذ عليهامن أجل النادرة يبالون بتخريب  وتدمير هذه األعمال ألفنية ا
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 لمنحوتاتاتقطيع                             لكلك ينقل ألثور المجنحا                     

 تخريب وتحطيم

اعلن ( 1344)لعاشر من عام في الشهر اوصف لمدة سنة ون ستمرت حفريات بوتاإ

وهذا يعني , هت وأنه ليس هنالك بعد ما يستحق العمل نتسباد قد إخر أن حفائره في
باآلثار  متر مربع مملوئة ثمانية وستون الفلحفر في مساحة قدرها أنه قد أنجز ا

ي لمعمارية فت من التفاصيل المئاارية والمخططات الهندسية واوالمنحوتات الجد
والالأباليه تجاه والتخريب هذه الفترة الزمنية القصيرة وهذا يبين مدى الفوضى 

آلن أكثر اآلثار اآلشورية وكنوزها الحضارية حيث أن مثل هذه المساحة تقتضي ا

فريات حاول نقل تمثال وبعد توقف الح 1341وفي عام  للتنقيب فيها , ( سنة20)من 

يزن  أربعين طنا تقريبا لملتفت  جانيا  (  از )ألشروكينيلطرار مجنح من اخم لثوض
إيصاله إلى  شاطئ  النهر نقله فلم يستطع عند محاولة إلى قطعتين تحطم  نهإال أ

  *لمكانوقام بإعادة دفنه في نفس ا

ن الزاوية الشمالية حيث كشف ع عشوائيا وجزئيا شروكينكان اكتشاف بوتا لقصر 
وقد خرب ما م القصور والمعابد والزقورة غربية من المجمع العمراني الذي يضال

اسية في لدبلوم( أنتهت مهمته  ا1346بداية عام ) ضمير وفي تأنيبخرب بدون 

مع زميله  نشرالى باريس حيث ها بعدسنوات غادر الثلتي إستمرت ثالموصل ا
معتقدين انهما نينوى( في خمسة مجلدات  اطالل) الرسام فالندن كتابهما المشترك

ملحقا في السفارة الفرنسية في  طرابلس ثم نقل كانا يحفران في اطالل نينوى , 

 (1370الى ان توفي )سنة ليطويه النسيان وتنقطع أخباره تماما   لشام ا

 

 

************************************************************************************* 

 من أجل سرقة هذا التمثال بالذات جاء المنقب األمريكي إدوارد كييرا في بعثة تنقيبية 1923سنة  *
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 سارق يشهد ضد سارق 

البريطاني اليارد بزيارة والسارق بعد أن ترك بوتا موقع دور شروكين قام الحفار 

ا واألضرار التي ( والحظ ماخلفته حفريات بوت1346الموقع في الشهر التاسع )

منذ مغادرة بوتا للموقع إمتألت القاعات أصابت الموقع فكتب تقريرا قال فيه )
حفرها و تالشت المنحوتات المتروكة ولم  جزئيا باألنقاض وتهدمت الخنادق التي

رسباد سوى يس هنالك بعد شئ في خيبق إال القليل من النصب الرائعة وأنه ل
 *( واءي تركت مكشوفة لألمطار والشمس وألهالحالة المؤسفة للمنحوتات الت

, وقام اليارد بزيارة الموقع ثانية في الشهر الحادي (0نورا اكوبي  –لطريق الى نينوى ا

  (فعال ليس هناك شئ يمكن عمله( وكتب قائال )1349عشر سنة )

 

 

 اللوفر – كينشروو المالك المجنح من قصر  نماذج  الثيران المجنحة وكلكامش                 

إال أنه لم يترك الفرصة تفلت منه هذه المرة فوضع بعض العمال للحفر وسرق 

منحوتة واحدة كانت بحالة جيدة وهنا نؤكد أن اليارد اليملك الحق في الحفر في 

دور شروكين وما قام به يعتبر سرقة بشكل واضح , وهكذا فإن أعظم قصر في 

السراق الفرنسيين والتجار االفاقين في القرن  العالم في ذلك الزمان تحول تحت أيدي

ثينات القرن الادعياء العلم والثقافة في ث ة مناالمريكالبعثة على يد  التاسع عشر ثم

إلى خرائب وأنقاض تنعى بانيه الملك العظيم شروكين , وبقيت أحجاره  العشرين
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لم يكونا ووجدارياته خرساء كأشباح صامتة يطوقها ويحرس وحشتها ليل الخراب 

 الزمن وعوارض الجو بقادرين لوحدهما على فعل ذلك  

 لجديد القنصل الفرنسي ابالس فكتور

بسبب احداث ثورة 1343توقف نشاط البعثة الدبلوماسية الفرنسية في العراق سنة 

وبعد هدوء االوضاع وصل القنصل الفرنسي الجديد )فكتور , داخلية في فرنسا 

وبسبب , ( 1312هر األول سنة )لشفي اماله بالس( الى الموصل وباشر اع

لفرنسيين إلستيالئهم على يطانيين قد حققوا نجاحا أكثر من البرأن االسائد نطباع إلا
 و أخذ فرصتهم في الحفرشركاء للبريطانيين  واوينجق فقد رأى أنه البد أن يكونتل ق
ات مالية آلن مدعوم بمخصصالسيما وأنه اعليه  من استولىاول  همه باعتبارفي

بعد أن أخذ موافقة والي الموصل وليس  و, فرنك فرنسي  ثماتية االفكبيرة 
 اتفقملحفر صاحب الحق الحصري بالموافقة لم يضع وقتا وباشر العثماني طان السلا

اتهما في الموصل خالل لقاءالبريطانية ت المشرف الفعلي على الحفريامع رولنسون 
للفرنسيين  لحقايكون لتل مناصفة وأن مساحة ا تقاسمذات الطابع الدبلوماسي على 

 )سين أخيلتي كان اليارد يحفر فيها على أن يظل قصر في المواقع احتى بالحفر 
وأن  ال   لعثمانيين ويبقى هذا الموضوع بعيدا عن علم  ا, تفاق إلريبا(  خارج اأ
 (شروكينحصري للفرنسيين في )دورلاليتعارض مع  الحق  المطلق واوخرق يُ 

ميع األنفاق وأن تبقى ج (لنمرودا)والحق المطلق والحصري للبريطانيين في 
م , وكان ذلك لبريطانيين وحدهها اليارد من حق التي فتحا (قوينجق)والقاعات في 

بعد أن حاولوا  وفقط , تل اللشمالية  من يعني أن للفرنسيين الحق بالحفر في الجهة ا
قيمة  ذي ض لم يعثروا على شئ  ألنقاالهائل والعدة أسابيع وسط الركام الحفر هناك 

الحفرفيه مع صرفوا النظر عن يدة فبنتائج ج لتل اليبشرواكتشفوا أن هذا الجزء من ا
 لحقتفاق اإلأي فرصة قادمة وكذلك أعطى هذا افي  لعودةاإلحتفاظ  بحقهم في ا

تعارض وأن اليكون هناك  , لمجاورة للجانبين  بالحفر في جميع تالل المناطق ا
اقتسم ممثال االستعمار البريطاني والفرنسي جميع التالل االثرية في  وهكذابينهما 
 كامل للسلطة العثمانية الشرعيةالغياب الظل 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 لعرشقاعة ا

الحفار )يوليوس أوبيرت ( وفي يساعده  شروكيندورلى قرر بالس نقل حفرياته ا 

وكان يستخدم طريقة الحفر ك هنا( باشر حفرياته 1312ألول من سنة )الشهر ا

 جميع المرافقستظهار وأكمل في أقل من سنة واحدة إاالفقية على نطاق واسع 
للوفر منحوتات  قاعة  العرش إلى متحف اماتبقى من  كلونقل  لقصرالباقية  من ا
من غرف وقاعات وساحات القصر كانت  جميع آخرعدد س عن وقد كشف بال

قل منها جميع المنحوتات التي كانت بحالة جيدة حتى جدرانها مزينة بالمنحوتات ون
وإن تكررت مشاهدها و لم يكن يختلف عن بوتا في سرقته لجميع اآلثار التي يعثر 

 0عليها فإكتظت مخازن اللوفر بمئات المنحوتات المكررة المركونة جانبا حاليا 
أفضل مما  لتوثيققا في حفرياته يهتم بالتفاصيل والمخططات وادقي)بالس( وكان 
مخططا  يفعله بوتا ألنه كان في األصل مهندسا معماريا مما أتاح له أن يضعكان  

مستعينا بالتخطيطات التي  شروكينكامال للقصر وألمدينة كما كانت عليه في عهد 
سبق وأنجزها الفنان فالندن , وقد تابع تفاصيل األبنية المجاورة للقصر وحفر في 

متر( تمثل اربع طبقات من اصل سبع 20رتفاع بقاياها )أساسات الزقورة ووجد ان ا

ينكسر بزاوية قائمة عندما  مختلفة األلوان وكانت مربعة الشكل ذات سلم دائري كان

وبإستمرار عمليات الحفر كان مجموع ما عثر عليه 0 *يدور عند أركان طبقاتها 

اح الجدارية مغطاة باأللو اضافية جميع جدرانها ساحة مائة غرفة وثالثينبالس 
صفت هذه لومنتبها لوجودها , وقبله لم يكن بوتا والتي المنحوتة والملونة والمكتوبة 

وبذلك  كيلومتر (2كثر من )االلواح الجديدة جنب بعضها لكان مجموع طولها أ

وثالثين ساحة و  أصبح مجموع ما عثر عليه الحفاران بوتا وبالس مائتي غرفة

( كيلومتر أي حوالي الف 3جدارية  ما يقارب )اصبح مجموع طول المنحوتات ال

وخمسمائة لوح جداري اي ما يقارب تسعة االف مترمربع من النحت الجداري 

( ثور مجنح من النوعين  اي االعتيادي والملتفت جانبيا, 12البارزإضافة إلى )

يتراوح   وعربات ودروعوعثر بالس على مستودع حربي يضم أسلحة  برونزية  
تقريبا, وعثر على واحدة  من أهم الرقم  نها اكثر من ثالثمائة طنمجموع  وز

وتسلسل سنوات  حكمهم   شورييناآلشورية وهي قائمة مفهرسة باسماء الملوك اآل
, وعثر أيضا على أربعة  لميالدسنة الف وسبعمائة إلى  سنة الف ومائة  قبل ا من

 ي و حجركريم أبيضمنها رقيم ذهبي وفضي وبرونز رقم أساس للقصر والمعابد
وتحفة فنية جميلة هي عبارة عن ثورمجنح صغيرالحجم برأس  ذو مالمح أنثوية كان 

 يستخدم قاعدة عمود 

**************************************************************** 

مسلم سلم جامع ربما كان هذا التصميم مختزنا في ذاكرة الحضارة العراقية عندما صمم المهندس العربي ال*
 المتوكل في سر من راى
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 للوفرمتحف   -شروكينمن قاعة عرش قصر لجدارية وتات امنح
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 شروكينلسالح في دور مخزن انماذج من قطع االثار التي عثر عليها في                     

 

  شوريخوذة محارب آ                 شوريينرقيم الملوك اال               ثور مجنح صغير           

     

 لمسروقاتجداريات من النمرود أخذها بالس من البريطانيين في إطار تبادل ا                    

 لمنحوتاتويالحظ التقطيع والتخريب ألذي تعرضت له ا                                 
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 ةلونلمالجدارية ا

جد بالس بجوار قاعة العرش قاعة أخرى كبيرة عثر فيها على بقايا جدارية كبيرة و
وعليها رسوم تتكون من ساقطة على االرض ابوق المغطى بمالط الجبس لطمن ا

عدة أشرطة ملونة مرسوم فيها نماذج نباتية وحيوانية مثل زهرة اللوتس والوردة 
يوانات أخرى مثل الغزال والثور والنخلة اآلشورية ذات األسلوب التجريدي وح

وزخارف هندسية مجردة وتستمر الرسوم ممتدة في القاعة الى أن تصل إلى الجزء 

متر  13المقابل للبوابة الرئيسة فتبدأ األشرطة باإلرتفاع ثم تكون قوسا )أرتفاع 

, ويحتضن هذا  بالد الرافدينمتر( تقريبا ولعلها أكبر جدارية ملونة في  10 وعرض

وخلفه أما وزيره أو ولي عهده  شروكينس بداخله رسما مميزا يمثل الملك القو
)سين أخي أريبا( يتعبدان أمام أحد اآللهة وألن بالس لم يستطع أن يتدبر أمر 

ادة دفنها بطريقة  النعرف فيما اذا كانت سليمة أو ال عسرقتها  ونقلها فقد قام بأ
 لى األعلى ا ان مكشوفكاالبد انه وجه الجدارية المرسوم خاصة وأن 

 

 لرسام فيلكس ا – الملونةالجدارية 
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 لمسروقات تبادل ا

( شروكينقصر )ثرية من ألتشفات المكمن ا كبير عددعندما يكون لديه  بالسوكان  
 لمجنحة وألتماثيل ألكبيرة فأنه يقوم بمبادلتها بالمكتشفات في نينوىوخاصة الثيران ا

ستمرت آلثار, وقد إالتنويع رولنسون  لبريطانيا وألنمرود ألتي كان يشرف  عليها
ألولى سنة ءا من األشهرابدر أشهسنتين وأربعة  شروكينحفريات بالس في دور 

 *( القرم  -)كريمين  حيث أغلق حفرياته بسبب حرب( 1314إلى تموز 1312)

من  اكبير اعدد خاللهاكتشف إقد و, ( 1313وقعت في )الشهر العاشر كانت قد التي 

الرقم لمعدنية ولواح الجدارية والتماثيل واألفاريز واألقواس المزججة واآلثار ااأل

خرب ماخرب قد و, ( 1314) في نهاية سنةلى فرنسا لطينية وقد أرسلت جميعها إا

ه الجمعية اآلسيوية في لذي أرسلتإلى الدرجة التي جعلت الرسام )فيلكس جونس( ا
 وذشئ  خرسباد نهائيا غير آسف لعدم بقاء تركأن يلمكتشفة باريس لتوثيق اآلثار ا

قام و لبريطانيةنينوى ليقضي وقته برسم المكتشفات الى إرسمه وذهب قيمة لي
 مساعدة بالس في اختيار المنحوتات التي سيأخذها  الفرنسيون من البريطانيين ب

 غير ألشريفلسباق الكارثة بسبب ا

ة وبنشاط كبير وبمجاميع ومابعدها كانت حركة االكالك مستمر 1314في سنة 

بالس لفرنسيان فكتور ول الحفاران ا( حا1311) سنة لخامسالشهر افي و متعددة

تشفات قصر كالك  كبيرة من مكيوليوس أوبيرت نقل حمولة  أربعة  أمساعده و

( طن40-30حوالي )نها  يزن ثيران  مجنحة كل واحد م (4)ها ضمنومن  شروكين

تمثل  جلجامش وعدد ا ومعها عدة تماثيل  كبيرة يجانبلملتفت منها من النوع ا واحد

رقم مجنح وكمية كبيرة من الشوري اآلمالك ال( تمثل 4لجدارية منها )من األلواح ا

آشور بانيبال في )لمعروف بإسم ا (أشور باني أبلي)الطين بعضها يعود إلى مكتبة 
دوات ألالعاجية وا والمئات من القطع (ليونانيةوسردناباالس في المصادر التوراة ا

 (231)لتي تم رزمها وحفظها في واآلثار الصغيرة وا اآللهة  البرونزية  وتماثيل 

( 31لثاني( و )ا)آشورناصرأبلي ( منحوتات جدارية من قصر 6)و صندوق 

وكانت واحدة من هذه ,  ي أريبا ( في تل قوينجق)سين أخمن قصر  جدارية منحوتة
ملوك المركزتتويج آلشوري على مدينة مصاصير ش ال إستيالء الجيتمث الجداريات 

ثيق النحتي لتووهي الزقورة وجدارية ا )في تركيا الحالية(مملكة أراراتوفي 
ن األعلى على لمكونة من أربع طبقات يتوجها ماآلشوري الوحيد لشكل الزقورة ا

ن الجداريات من القصري اخذ جميع هذه قدبالس وكان ,   لجانبين رأسي ثور مقرنا
المذكورين بموافقة الحفار البريطاني )رولنسون( ألذي كان يدير الحفريات في 
نينوى والنمرود وذلك تعويضا للفرنسيين  عن فقدانهم فرصة الفوز بالواح مشاهد 
الصيد وعدم حصولهم على منحوتات من قصر سين اخي اريبا في قوينجق , 

منحوتات الجدارية من إضافة إلى أن بالس أعطى إلى رولنسون مجموعة من ال

من  ا( صندوق12داء والمبادلة , وأضيف الى الشحنة )هاالعلى سبيل  شروكيندور

مألى بالمنحوتات  ا( صندوق30إكتشافات الحفار البريطاني لوفتس في قوينجق و )
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ونينوى والنمرود باعها  شروكينوالتحف أآلشورية منتقاة بعناية من آثار دور 
ريطاني وبالس الفرنسي( لحسابهما الشخصي إلى متحف الحفاران  )رولنسون الب

(  صندوق تحتوي 40برلين بتمويل من القيصر األلماني وكان  ضمن  الحمولة  )

( ثيران 4صندوق( و)231وكان مجموع الحمولة ) عراقية وميدية مختلفة , ااثار

باق  , وبسبب رغبة الفرنسيين  بالفوز في الس( تماثيل للمالك المجنح 4و)مجنحة 

مع البريطانيين  لسرقة  أكبر كمية  من  االثار  وسرعة إيصالها إلى بلدانهم فإنهم  
حملوا األكالك  األربعة فوق طاقتها وأرسلوها في موسم  إمتالء نهر دجلة بالماء 

  اواحد اسبوع( حيث يكون التيار قويا  والرحلة سريعة تستغرق أ1311 -11-3)

كتراث إلوبسبب  عدم  المباالة  أوا  ,البصرة  لىأخر  إ  اسبوعوأ بغداد   إلى
هم لم يقوموا فإنلسريع بأهمية هذه اآلثار ولهاثهم وراء الشهرة والكسب المالي  ا

وضعها بشكل صحيح  متوازن , وبالرغم من أنهم  كانوا  وبرزم الحمولة جيدا أ
كل شطرون الثيران اآلشورية بشالحمولة على حساب سالمة االثار فييخففون 

وزنها  )أي يفرغون  لداخل ويحذفون نصفعمودي  طوليا ثم يقومون بقشطها من ا
لتسهيل امر نقلها , وكانت األكالك  مربوطة   بطن المنحوتة( ثم يقطعونها بالعرض

ببعضها  وبعد وصولها إلى منطقة القرنة في شط العرب حيث يزداد عنفوان المياه 
 لتيارسم اإلمتالء , فحدث أن  جرفها ابسبب تصادم تياري النهرين خاصة في مو

على  اثنين   لسيطرةالذي تكثر فية دوارات المياه )السويرات( ولم  يستطع الربابنة ا

والمالك المجنح  ( تماثيل كلكامش4و) حمالن ثورا مجنحا ي فغرقا وهما  منها

( من الواح قصر آشور ناصر ابلي 6أخي أريبا( و) ( من الواح قصر )سين23و)

مرسلة إلى متحف برلين  وعدد كبير من المنحوتات  ( صندوق30النمرود و)في 

أي أن عدد المنحوتات الغارقة  األخرى  المنتقاة  بعنايةثار الجدارية والتماثيل واآل
إن ويقول اآلثاري سيتن لويد ) مجنح ومنحوتات أخرى  يتجاوز الخمسين بين ثور

توقفت  )الفضيحة( عد هذه الحادثة( وبأربعة متاحفتكفي كمية اآلثار الغارقة 
  شروكينحفريات الفرنسيين في دور 

 

 

 

************************************************************* 

حرب القرم ( وقعت بين تركيا و بريطانيا وفرنسا من جانب وروسيا القيصرية من الجانب  -)حرب كريمين *

بسبب أطماع روسيا في األراضي التركية  1316تمرت حتى سنة واس 1313اآلخر في الشهر العاشر سنة 

 باريس أنهت الحرب وإنتهت بهزيمة روسيا القيصرية وتوقيع إتفاقية في
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 حتالل مصاصيرومنحوتة إ  –لزقورة منحوتة ا -من المنحوتات الغارقة                       

 وليةلمسؤالتنصل من ا

ها ضمنومن )حمولة كلكين(  البصرةلغرق إلى ا لتي نجت منبعد وصول اآلثارا 

حفار لوفتس في قوينجق أرسلت لللبريطانيين من مكتشفات ابعة ( صندوق تا12)

وكان منها  الناجيةوتقاسم متحفا اللوفر والبريطاني بقية اآلثار إلى المتحف البريطاني
, وقد إدعى الفرنسيون أن ثور مجنح ومالك مجنح صارا من حصة الفرنسيين 

انب األيسر من  لجة ساعة ونصف  بعد القرنة على اغرقت  على مسيرألكالك ا
لم يتمكنوا من ذلك , ولم  لنهر واعها من استرجنهم حاولوا إنقاذها وإلعرب وأشط ا

واضحة فضاعت اآلثار إلى االبد , وبسبب هذه دقيقة انها بخريطة يحددوا مك
نهم القوا بها على عاتق ولية  فإسؤبالمقرارهم وبدال من إخالقية ألالفضيحة األدبية وا

أحدا   ألن   واضح بنادق  وهذا كذببال  وار  وأدعوا  أنهم قد هاجموهمهاالعرب  
األكالك  مة ليست مدفعا وال يمكن أن تغرق لقديبندقية الا لم  يصب  أو يقتل وألن

لفرنسي ا و الشريفة في المجمع األكاديميمينة الخشبية , إال أن بعض األصوات األ
وسوء على حملها  ألكالكد غرقت نتيجة لثقلها وعدم قدرة اثار قآلبأن االحقا أقرت 

لشحنة بطريقة غير سليمة , ويضاف إلى تفاصيل تصرف من الذين قاموا بإعداد ا
زاء من منحوتات أخرى تناثرت بين لغارقات هي أجا لبعض منساة الغرق أن امأ

 لمنحوتة لى بعضها ليكتمل شكل اإا آلن جمعهيمكن اوالالمتاحف العالمية 

يابانية تابعة بعثة   حاولت لعشرين ات  القرن اسبعينمطلع تطور الحق في وفي  
 لغارقةاثارآلعلى نفقة  صحيفة )أساهي(  العثورعلى هذه االى جامعة طوكيو 

 ة شهرقاموا لمدتقنية الذبذبات المغناطيسية ومجموعة من الغطاسين وبواسطة 
ي , ويقال انه تجرلنهر  ولكن  دون  جدوى دة  كيلومترات  من  ابإستكشاف  ع

فريق من الهيئة العامة لآلثاروالتراث مع االن مباحثات بين وزارة السياحة و
الخبراء األلمان من متحف برلين لفتح هذا الموضوع مجددا ومحاولة البحث عن 

قليال عن ما كان حف النهر قد زهذه االثار على اليابسة إلحتمالية ان يكون مجرى 
 متطورة استشعاراجهزة عليه حينها وان البحث والتحري سيتم بواسطة 
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 ق منحوتة آشورية في البحر األحمراغرإكارثة أخرى منسية 

اآلثاري  احداث من تاريخ المدينة ( ان -يذكر الدكتور وليد الجادر في كتابه )سبار
منحوتة  بسرقةقد قام ت اآلشورية بالكتابا وهوراهب وعالم مختص (شايل)الفرنسي 
الى البصرة والجل ايصالها الى فرنسا قام باألكالك من دور شروكين ونقلها جدارية 
بحرا متخذا طريق البحر من البصرة على احد القوارب الذي انطلق  بتحميلها
 القاربربان أمر ف ت االمواجاضطربفي البحر وهناك بعد فتح قناة السويس األحمر

نقاذ باقي الحمولة ان يضحي بالمنحوتة ورميها في البحر وال يوجداي من اجل ا
توثيق لهذه المنحوتة او مكان اغراقها وهذه الحادثة يغيبونها ايضا وال يتحدثون 

 عنهااطالقا 

 أفاقون وجرائم أخرى

في منتصف القرن التاسع   أما عن آخر واخطرالجرائم التي إرتكبها الفرنسيون
 افإنهم شروكينبحق قصر مريكان في ثالثينات القرن العشرين عشر ومن بعدهم اال

وتركوه عرضة لسارقي  يقوما باعادة دفن ما فتحوه من غرف وقاعات القصرلم 
الي بتحطيم الكثير هاالاآلثار و األحجار الذين وجدوا فيه منجما مكشوفا حيث قام 

وتحويلها إلى مادة من بقايا المنحوتات  وتقطيعها وبيعها لتجار اآلثار أوحرقها 
الجبس لطالء بيوتهم , وكان في بغداد أحدالتجار األوربيين )هكتور( الذي سبق 

( أن يساهم بتمويل 1341وعرض عليه الحفار البريطاني اليارد في نهاية عام )

حفرياته في النمرود ورفض حينها , إال أنه بعد أن سمع بالثراء ألذي أصاب كل من 
ر اآلشورية فإنه أغتنم الفرصة بعد رحيل الحفارالفرنسي حفر وسرق وتاجر باآلثا

( فقام بالحفر سرا وسرق مجموعة من 1346بوتا نهائيا من موقع خرسباد سنة )

بيعها ت وو قام  بقطع  رؤوس ووجوه االشخاص وفصلها عن المنحوتا ,األلواح 

ي وحوال ( منها  في المتحف البريطاني وحده 23إلى جهات عدة أمكن إحصاء )

بمثابة إعدام لهذه المنحوتات حيث بات  ( في متحف اللوفر,  وكان ذلك العمل 9)

من الصعب معرفة المنحوتة األم التي تعود اليها تلك األجزاء المفصولة وتم متابعة 
ومعرفة أماكن تواجد بعضها اآلخرفي المتاحف والمجاميع الخاصة ولكن من 

 الصعب دائما نسبتها إلى المنحوتة األم 

 

 متحف اللوفر –شروكينلمقطوعة  من قصر منحوتات الرؤوس ا                      
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 شروكينالدكتور بهنام أبو ألصوف عن الحفريات الفرنسية في دورالمرحوم ويقول 
لقد ربح متحف اللوفر أجمل مقتنياته من نفائس النحت اآلشوري وخسرت ) 

ما كان يزين جدرانها الطينية  شروكينقصور ومعابد اآلشوريين في نينوى ودور 
من روائع الفن اإلنساني القديم وتركت بقاياها أنقاضا وحفرا ال تنبئ بشيئ عن 

 ( عظمة ماضيها ومقدرة ومهارة مشيديها وفنانيها من أبناء العراق العظيم

     

                       دينا وأمه نقية       آشور أخي أ              لعقريت بوزوز                  ا                         

 

 المتحف العراقي –واحدة من بوابات مدينة دور شروكين                              
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  )أمر دبر بليل(علماء  سراق بأردية 

ة في بعث( 1923وفي إستدراك ذي صلة بالموضوع فقد جاء األمريكان سنة ) 

أساتذة جامعة بنسلفانيا  من وارد كييرا( دا المنقب )إيرأسه شروكينتنقيبية إلى دور 
الذي دفنه المجنح العمالق تمثال الثور وبحث عن ومتخصص في اآلداب السومرية

زميله بمفاتحة  قام وكان مكان الدفن معروفا , وبعد ان وجده( 1341بوتا سنة )

لنص يكاغو وأبرق له باشمدير متحف مريكي )جيمس هنري برستد( اآلثاري األ

( متر وجهه مستدير للجانب والبد 5( متر وإرتفاع )5وجدت ثورا مجنحا بطول ))

( وجاءه الجواب سريعا من دوالرعشرة االف وذلك يكلف ) من إخراجه خالل شهر
( , ولم يكن لدى برستد سيصلك المال وإعمل جهدك إليصاله إلى شيكاغوبرستد )

)بيير  واسمه ء الداعمين لجامعة شيكاغوتغطية مالية كافية فقام بمفاتحة أحد األثريا
مصاريف سرقة  ونقل تمثال الثور لتكفل بدولوغار( الذي تبرع بإعطاء المبلغ وا

المستر كوك  )السارق الصفيق( وقد تمت مؤامرتهم بنجاح بالتواطئ معالمجنح 
, وقد قام السراق بنقل البريطاني الجنسية الذي كان وقتها مديرا لالثار العراقية 

, بغداد اوال بالسيارات حيث انكسر بين ايدهم واصبح ثالثة قطع لى لثورالمجنح إا
اال انهم يزورون هذه الحادثة ويقولون انهم قد اكتشفوه وهو محطم الى ثالثة قطع 
ولكن صورة كييرا مع التمثال عند اكتشافه تكذب ذلك فقد كان من قطعتين فقط  , ثم 

ون أن يخضع اإلكتشاف ونقل التمثال إلى رقابة بد متحف شيكاغوالى التمثال ارسل 

( 1924الحكومة العراقية ولم يطبق عليه قانون اآلثار الصادر سنة )و موافقة أ

ونصه القانوني الذي حدد بشكل قاطع إحتفاظ العراق باآلثار الفريدة وإقتسام اآلثار 
الخاضعة حينه والمكتشفة في ألثور هذا من اآلثار الفريدة  تمثالالمتشابهة ويعتبر 

لهذا النص القانوني , وهو اآلن يعتبر الجوهرة الثمينة في متحف شيكاغو الذي 
اث أن يتمحور حوله عرض بقية المنحوتات اآلشورية , ويبدو من سياق األحد

ترأس البعثة التنقيبية في سنتها األولى بدعم من  )برستد(  اآلثاري  )إدوارد كييرا( 
مباشرة وعاد إلى بالده بعدها ة ليس إال ألنه ترك البعثة من أجل سرقة هذه المنحوت

وهو امريكي من اصول   واستلم رئاسة البعثة بعده أآلثاري هنري فرانكفورت

ما يلفت النظروال  بين كييرا وبرستد نجد ةولوناقشنا نص المخاطب) 0هولندية 

عشرة كييرا: البد من اخراجه خالل شهروذلك سيكلف ) –يغيب عن بال الفطين 
والبد ( برستد: سيصلك المال واعمل جهدك إليصاله الى شيكاغو –دوالر( االف 

انه ليس بحوار علماء ان هذا المبلغ الكبير قد دفع كرشوة مالية الى المستر كوك , 
   المافياالجريمة وافالم  يشبه  حوارانه 
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 شروكيناالجهاز على قصر 

ان سنوات هي التي أجهزت على كل ما التي إستمرت ثماالمريكية البعثة  وكانت
من أروع  قصور العالم  القديم  في  سعته وإنتظام وهو  شروكين تبقى من قصر

تخطيطه وجمال واجهته وبواباته وزخارفه ويعتبر من اإلنجازات المعمارية الخالدة 
أنه ملك العالم الذي أقام ) شروكين الملكويقول عنه بانيه , في الحضارة اآلشورية 

لقد دمرت  , ( وبنى داخلها قصرا منقطع النظير شروكيندينة سماها دور م
مجاميع السراق من بعثات الحفروالتنقيب هذا القصر و أنهت وجوده على الموقع 
تماما حتى أنهم لم يستثنوا من النهب حتى األجزاء السفلى المتبقية من المنحوتات 

لم تكن بعثاتهم هذه بعثات دراسة ولم يستبقوا خلفهم شيئا سوى الركام واألنقاض و
وإنقاذ بقدر ما كانت للنهب والتخريب وقد أنهو ما للمكان من سطوة جمالية وذاكرة 
تاريخية وال ندري كيف لنا نحن أصحاب هذا اإلرث أن نكبت مشاعر األلم 

األعمال الخالدة اسيرة في متاحفهم ونشاهد أيضا حالة  والغضب عندما نشاهد
ملوان( أنه ) آلشورية , و من ناحية أخرى يقول اآلثاري البريطاني التدمير للمدن أ

يعرف أين ينقب في خرسباد حيث يعتقد أن هنالك مناطق أخرى تستحق أن ينقب 
 فيها وأنها خافية عن أعين من سبقوه 

 

 لتي واشروكين في قصر تبقى من ثيران وجداريات وأنصافها آخر ما                         

 متحف شيكاغو  - ( 1931 - 1923ألمريكان  )أخذها ا                              
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 -الفصل الرابع  -القسم األول                     

 لبريطانيونا                             

قرحالة افا    

 لموصل شاب بريطاني( جاء إلى ا1340بحلول منتصف القرن التاسع عشر سنة )

رستقراطية ويعيش ينحدر من عائلة أفاق أرحالة  لعشرين من عمرهلثة وافي الثا

 هعملم يكن موفقا في دراسته الجامعية و في ته ألنه لحالة إجتماعية متوترة  مع عائل

أللقاب  وجميع أقاربه  أغلقوا أبواب مال والفاشال محروما من ا كان, امي كمح

مبعوثا ألوسط لى الشرق اإجاء ,  د(وستن هنري اليارأ) بيوتهم بوجهه  إسمه

لحقيقي من وكان هدفه ا  إستخباريا متجوال من قبل الجمعية الجغرافية البريطانية

 يرانإفي  لعشائر جواله اإلستخباري المكلف به هو معرفة أوضاع القبائل وات

 لعراق اووتركيا 

 الدينية الشخصية والدوافع اإلستخبارية و 

 واجباتبالتي كلفته الجمعية  الىعن رحلته  قدم تقريرالندن والشاب األفاق إلى  عاد

حيث تجول سائحا محددة ( بدوافع 1344الموصل قي خريف )عاد ثانية الى فاخرى 

القبائل البدوية فيها  في أرجاء المنطقة دارسا أحوال ضاربا اآلفاقومستكشفا 

باداتهم وعومواشيهم لتي يعيشونها أوعدمه ا إلستقراروخاصة اليهودية وحالة ا

, إليرانية السلطات العثمانية واوما بينهم وعاتهم فيما بينهم وطبيعة وشكل نزا

كسب ود مشايخ وبالرشى المالية والوعود الكاذبة معهم  والعمل على تقوية الروابط

لقيام يق الخالف معهما واوتعم, التي تناصب الدولتين العداء القبائل الكردية الثائرة 

والتلويح لهذه  لى تفكيك نسيج الدولة العثمانيةصيان والعمل عبأعمال التمرد والع

 مستقلة عن الدولتين وعن العراق.القبائل بإمكانية االستقالل وإقامة دولة كردية 

مغرما بقصص وأساطير ألنه كان  اندفاعهوراء وكانت الدوافع الدينية والشخصية 

الطبقة األرستقراطية تغرم به نت لما كاقرائته  إضافة إلى التوراة والتلمود واإلنجيل 

البريطانية من قصص ألف ليلة وليلة وما فيها من سحر األحاديث وغموض األجواء 

الحريم والجواري المتخفيات  قية المترفة  واألبواب المغلقة علىلشرفي القصورا

, لشهرة وبسبب بحثه عن المغامرة والمال والبخور وروائح العطور وا الخمارخلف 

وأعراف العصر الفكتوري  محكومة بقوانيناألرستقراطية البريطانية لطبقة ا وكانت

والمتزمتة من والشذوذ الجنسي اإلزدواجية المتحللة من ناحية الحرية الشخصية 
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أثارت إنتباهه في الموصل واطرافها واثناء تجواله الناحية الطبقية والعرقية , 

يونان في  لمعروف بإسماالنبي يونس )قوينجق ولعمالقة في ومخيلته التالل األثرية ا

اهتمام بريطانيا وكان , والشرقاط )آشور( والحضر وبعشيقة التوراة ( والنمرود 

ا المناطق جغرافيلى معرفة أدق التفاصيل عن ع هانابع من حرص بالد الرافدينب

معرفة جيدة عن أحوال تلك المناطق التي  لتأمينالمجاورة لتركيا وإيران وروسيا 

صراعا مكتوما مع الدولة العثمانية , ولتأمين الطريق إلى مستعمراتها في  تعيش

الهند والهند الصينية  وقد أشار اليارد إلى ذلك الحقا في خطابه أمام البرلمان 

إن الدولة التي تسيطر على وادي الفرات ودجلة هي التي تتحكم في ) :البريطاني

 ( الطريق إلى الهند

                                                                توراتيةهواجس 

هودي من حاخام يوهوكان اليارد في ترحاله يتتبع خطى الرحالة بنيامين التطيلي  

ساح في مناطق الشرق األوسط في العصر األخير للدولة  مدينة طليطلة في اسبانيا

واجس التوراتية عا بالهمدفووكان ( م1173 – 1160سنة( )14العباسية لمدة )

لمعرفة أحوال الجاليات اليهودية المشتتة في أرجاء المنطقة والبحث عن والتلمودية 

يد )الثالث( )شلمنصر في الجالية األولى من اليهود الذين رحلهم شلمانو اشارمصير 

مة في ترجمة وقراءة داللغة االرامية المستخ) *الترجوميتكلمون بلسان هم و التوراة(

عام  شروكينبقايا قبيلة األسباط العشرة اليهودية التي رحلها والبحث عن  , (التوراة

( إلى بالد ماذي وجبال إيران والعراق ولمعرفة أين تناثرت تلك القبيلة ق م721)

لمعرفة كذلك وكان ذلك لغزا مستديما محيرا ومؤرقا ليهود ونصارى أوربا , و 

كشفا للظروف المناسبة للقيام أحوال النصارى في تلك البلدان اإلسالمية ومست

وقد ذكر بنيامين التطيلي , بأعمال التبشير وممهدا الطريق للحمالت الصليبية الحقا 

في كتاباته أسماء ومواقع المزارات والمقابر اليهودية واألديرة والكنائس النصرانية 

وواحد  كنيسان في العماديةهنالك المجوسية وذكر أنه كان والمعابد والكنس اليهودية 

خمسة وعشرون في شمال العراق نحوفي بيت النور, وكان  في صندور والرابع

في  كانموقع  في الجبال حتى تخوم ايران و مائةاكثرمن  يهودي منتشرين في الف

من كان , و يهوديأربعين ألف كنيس و ثمانية وعشرونبغداد وحدها بحدود 

مليات التنصير التي تقوم بها هي معرفة فعالية ع كلف بها الياردالواجبات التي 

 البعثات التبشيرية البريطانية والفرنسية واألمريكية 

***************************************************************************** 

 احمد سوسة( – مالمح من التاريخ القديم ليهود العراق)*
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 مهام تجسسية

رفة الظروف المساعدة للبريطانيين في معهي   كلف بهامال ه مهامكان من و 

, ه بنجاح امفقد أدى مهورغم صغر سنه , صراعهم مع  اإلمبراطورية العثمانية 

منح شط العرب تم رسم الحدود جنوب العراق حيث لكان عضوا في لجنة الوساطة ف

للدولة العثمانية ومنطقة المحمرة وعربستان إليران , وكانت ترافقه دائما حزمة من 

رائط ومقياس للمسافات وبوصلة لمعرفة اإلتجاهات وبعد أن فرغ من تجواله في الخ

إلى الجمعية  هوتركيا والعراق غادر عائدا إلى لندن ورفع تقريريران نستان وإفغاأ

    ته األولىستكماال لمهمأخرى في العراق إ بمهمة الجغرافية الملكية التي كلفته  

  العمالء

ن يقوم بجوالت إستكشافية مع الشقيقيالموصل أخذ  استقراره فيعودته وبعد  

األول يعمل مساعدا للقنصل البريطاني في الموصل و رسام دوهرمزكرستيان 

يستنزفون بها خيرات  وامشاركا التاجر البريطاني ) روس( في التجارة التي كانو

قد والثامنة والعشرين والرابعة والعشرين من العمر في البالد , و كان الشقيقان 

تفقد بصحبتهما المناطق والتالل األثرية المحيطة حيث كان يوجداليارد ضالته فيهما 

 ه بالموصل يأخذ قياساتها ويفحص الملتقطات األثرية على سطحها وكانا يساعدان

تربية إنكليزية  لموصلقد تربيا في أحضان القنصلية البريطانية في ا, و الترجمة في

ون فيما يتعلق بشؤ المخابرات البريطانيةالح لصجاسوسين عميلين و يعمالن 

نصرانية كاثوليكية كلدانية ذات من عائلة  ائل العراقية , وهما ينحدرانلقبالعشائروا

ووالدهما )انطوان رسام( كان رئيس شماسين مرحلة من االناضول  أصول )آثورية(

كرا للسهر وقد فتح األخوان بيتهما و,  في الموصل الشرقية االثوريةفي الكنيسة 

 وشرب الخمور ولعب القمار ألعضاء القنصليات والجاليات األوربية في الموصل

العثماني  الموصل متسترين بغطاء الحماية الدبلوماسية وكان ذلك يثير حفيظة والي 

 وقاضيها العربي 

                                                     اصنيعة يمكن االستفادة منه

ستافورد كاننك ( السفير البريطاني لدى )السير حيث إلتقى  يارد إلى إسطنبولعاد ال

قد و( وكان صاحب نفوذ قوي في البالط العثماني 1343-1342)لعالي الباب ا

وكان كاننك محبا لآلثار , بينهما  لصداقةتوثقت أواصر اارتاح كل منهما لالخرف

وبعد أن سمعا )كاننك , فادة منها ستفي الشاب اليارد صنيعة يمكن اإل لقديمة ورأىا

ول الفرنسي في الموصل ) بالقنصل واليارد( عن النجاحات الكبيرة التي حققها 
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( والصدى الكبير في أوربا 1343في حفرياته في خرسباد منذ سنة ) إميل بوتا(

, وبدافع من  ألذي أحدثه وصول المنحوتات اآلشورية إلى متحف اللوفر في باريس

في المناطق  األثرية في  عماري تم تعيين  اليارد وكيال لكاننك للحفرحس وطني إست

عندها قام السفير بمفاتحة  الموصل على أن يشاركه األرباح من بيع المكتشفات ,

بسيطة للحفر  في هذه منحة مالية يص خصوبعد تردد قام بتالذي المتحف البريطاني 

ونة هناك وال ماهية ثرية المدفألن إدارته لم تكن تعلم ماهية المدن األ لتاللا

 ري فيها  المخزون اآلث

لخطة الدبلوماسية البريطانية ترسم ا  

ولذر  المحيطة بالموصلالتالل إستعداد البريطانيين للقيام بالحفريات في  ضمنو 

الرماد في العيون قام الوزيرالبريطاني األقدم بكتابة رسالة مآلى بالمخادعة 

هناك كما )يطلب منه 1346-3-1في  ل )تاهيار باشا( إلى والي الموصالتضليل و

وقد جاء 0والبقايا القديمة  في جوار الموصل كميات من االحجار , يعرف سعادتكم

شخص انجليزي الى هذه االماكن للبحث عن مثل هذه االحجاروقد وجد على 

ضفاف دجلة في اماكن معينةغير آهلة بالسكان ,احجارا قديمة عليها صور 

ذكور موقد طلب السفير البريطاني ان ال توضع العراقيل امام الشخص ال  وكتابات

ذلك تلك التي يكتشفها اثناء  االحجار التي قد تكون مفيدة له بما في انفا في اخذ

رياتاو في تحميلها للنقل الى انكلتراان الصداقة المخلصة الموجودة بين الحف

لذلك يجب ان ال توضع الطلباتهذه  الحكومتين تجعل من المرغوب فيه قبول مثل

ا , العراقيل في طريق اخذه االحجار الموجودة في االماكن الخالية وال يستفاد منه

ي االماكن غير المسكونة عندما يمكن القيام بذلك بدون او في قيامه بالتنقيبات ف

ان يضايق احدا, او في اخذ مثل هذه االحجاركما يرغب مع تلك التي يتمكن من 

وهنا يدعي البريطانيون أن ألوالي أعطى في  , (هاري ساكز –قوة اشور - اكتشافها

 وأن الموافقة قد ( موافقته   الشخصية وترخيصا  إلى اليارد للحفر 1346)تموز

      

              رسامد وهرمزيان االخوان كريست نالعميال    األفاق اليارد                 لجا سوس رولنسونا       
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السفير ستافورد كاننك                 ألسلطان عبد المجيد االول                                            

حق الحفر في النمرود ومناطق أخرى و الحصول على )  أعطت البريطانيين 

وهذا الترخيص  * ( المباني األولى للفن اآلشوري على  المدونات واإلستحواذ

ي أهليته ومدى صالحيته ألنه لم يكن صادرا عن الباب العالي السلطة مطعون ف

الوحيدة المخولة بذلك , وألن البريطانيين يعرفون جيدا أن موافقة والي الموصل 

التعني شيئا أمام السلطات العثمانية العليا , لذلك فهم يدعون أنهم قد حصلوا عليه 

الذي يستندون إليه كحجة قانونية  من الباب العالي وهذا كذب مفضوح  فالترخيص

صدر بعد سنة ونصف من مباشرة اليارد بالحفريات والسرقة ومؤرخ في شباط سنة 

وتضاربا في  غموضا ونجد هنا , ( صادر من السلطان عبد المجيد )األول(1347)

للبريطانيين الحق الترخيص  عطىوالحقوق الممنوحة  وهل أ التواريخ والعبارات

األثرية وماهي فترة صالحيته والمناطق التي يشملها  لمكتشفات ا باإلستيالء على

وهل يشمل هذا الحق قيام هرمزد رسام او رولنسون اوهنري روس اوكرستيان 

, وبغض النظر رسام باالستيالء على المكتشفات االثرية بغياب اليارد في انكلترا 

نت غير شرعية  أن جميع الحفريات كاهي عن المشروعية أوعدمها فان الحقيقة 

  وأن جميع اآلثار التي خرجت من البالد إستنادا لذلك التصريح  تعتبر مسروقة

 لنمرودا

لم و,  النبي يونسوتل  (قوينجق)يوجد في مدينة الموصل تالن عظيمان هما تل 

يختارهما اليارد لبدء الحفريات ألن التل األول لم يكن ينبئ بشئ بسبب الحفريات 

 أما تل التوبة فلم يكن أحد ليجرؤ على الحفر فيه بسبب وجود  فيه ,الفرنسية الفاشلة 

************************************************************* 

 الوثيقة األصلية التي ترجمها كريستيان رسام موجودة في المتحف البريطاني( -هاري ساكس   –)قوة آشور  *
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, ولذلك إختار اليارد الحفر في النمرود  لبعدها القبر المنسوب إلى النبي يونس فوقه 

النمرود )  وكانتنسبيا عن أعين ممثل السلطة العثمانية والي الموصل وشرطته 

-1274) واسمها القديم )بال تل( التي اسسها الملك شلمانو اشاريد االول -َكلخو(

لك المعاصمة لالمبراطورية  مهاستخدااعاد االعتبار اليها وق م ( ثم 1241

بنائها خمسة سنوات وكانت العاصمة اعادة آشورناصر ابلي )الثاني( واستغرق 

ق م( 319 -334) طوال فترة حكمهالثالثة تاريخيا والعسكرية ومقرالملكية والحكم 

شروكين الى حفيده الملك ومن بعده ابناؤه واحفاده لغاية السنة التي انتقل فيها 

 ق م( 706 – 717سنة ) شروكينعاصمته الجديدة دور 

اسمه في بغداد مقيم قام بمفاتحة تاجر بريطاني  الحفراليارد وقبل أن يباشر  

ليستثمر أمواله في الحفروالتجارة في ما يكتشف من آثار إال أنه لم  *)هكتور(

بالمال القليل الموجود لديه نفقته الخاصة  علىوعندها قرر الحفر  , لذلك يستجب

ا  من السفير كاننك على أن يكونا  شركاء  في  األرباح   ( جنيها إسترلينيا  ومثله60)

ن عاما أصبح ثمانية وعشرو حينها قد هعمركان والمكتشفات األثرية , من  بيع  

 يمتلك الجرأة وحب المغامرة ومجرد حفار وصياد كنوز 

والخنازير لكنه  ام بصيد الغزالنلقيالنمرود بحجة ااإلستعداد للذهاب إلى رد اليابدأ 

االخوين العميلين برفقة  ثم ترك الموصل, ان يخطط بسرية تامة للحفر هناك ك

مجموعة من العمال وبعض المعدات  ومعهم بريطاني هنري روسالتاجر الام ورس

يبدأ لنمرود كان حائرا كيف وأين وعند وصوله ا لمساحي ,البسيطة من المعاول وا

( 2مساحتها ) بيرة جدا تبلغعن تلة  صناعية كعبارة الحفر فالمنطقة المركزية 

مترا( وجدرانها  13مجاورة حوالي )لربع وترتفع عن األرض المنبسطة اكيلومتر م

مغلفة بطبقة من اآلجر م المجفف بالشمس( ولمهند)الطين ا ة باللبنمبني لخارجية ا

المشوي )الطابوق( المستند على أساس من الحجارة المهندمة وباطن ألتلة مملوء 

دكوك حيث كان اآلشوريون يبنون قصورهم ومعابدهم على سطح تلة الم بالتراب

إلى مدن  والمنقولين من مدنهم المرحلين الناس صناعية يبنيها عشرات اآلالف من

هذه  جورين لتكونة السكان المحليين أو العمال المأاالعراق الجديدة , أوبواسط دمج

 لسيول التلة ألمرتفعة حماية للمدن من الغزو والفيضانات وا

********************************************************** 

 دور تخريبي وتدميري في مدينتي النمرود ودور شروكين(الحقا )سيكون لهذا الرجل  *
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لنمرودينة ا                           وتالحظ أعمال الحفر العشوائي – لجواألثرية من ا    مد 

 في كل مساحة التل والتخريبات التي أحدثها اليارد ورسام                                  

 بداية التخريب

 تفق ولمجرد وجود رابية عالية( كيفما إ1341الحفرفي )كانون األول اليارد بدأ 

ى ومتنقال من مكان إلى آخر في  ن سطح التل صارفا بعض ألمال كرشقليال ع

, وبعد أسابيع من  شيئاعنها  القصور والمعابد التي لم يكن يعرف منطقة

الحفرالعشوائي والفشل التام وشعوره باليأس واإلحباط أخبره بعض السكان بأن 

عائلة الجليلي الموصلية كانت تحفر في مكان من التل  قبل سنوات إلستخراج 

األحجار المهندمة إلستعمالها في صيانة إحدى المقابر ودلوه على المكان فكان ذلك 

رد  في حفرياته وبداية سيطرة البريطانيين على التل واإلكتشافات هو دليل اليا

 العظيمة التي تحققت
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(لثانيا)قصر آشورناصر أبلي   

لالماسو(ا ثور المجنح )ال   

لى البدء بالحفر في ذلك المكان حيث بدأت لحظ إادت المصادفة البحتة وضربة اق

لبوابة ت مفتاحا إلكتشاف اة بالظهور وكانلجداريالجدران المغطاة باأللواح ا

 لملك ل (القصر الشمالي الغربي)  المدينةالرئيسة  ألكبر قصر آشوري في لخارجية ا

خم عملية نهب  بداية لثاني أضكان ذلك وم(  ق 360-331)آشور ناصر أبلي 

في دور ألولى ة اآلشورية فاقت بوقائعها عملية النهب اوتدمير لرموز الحضار

, وكان يحرس  تلك البوابة  زوج من  وبالس بوتا ينسيعلى يد الفرنشروكين 

لتي كانت أول شيئ ( اسم(  )الماسو310×310ة بقياس )لعمالقالثيران المجنحة ا

سمات  يا تفاصيلها الكثير منثنا في يكتشفه وقد فاجئته بفنها وعظمتها وهي تحمل

 0 شروكين  وتختلف في تشكيلها وحجمها عن ثيران دوراإلبداع واألصالة الشرقية 

 

 من البواية لمجنحاليارد يشرف على قلع الثورا           الماسو(    ثور المجنح )إكتشاف أل           

 

                     لموقعحالها اآلن في ا ة الرئيسة للقصر كما هيلبوابا                                
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  بوابة من قصر آشور ناصر أبلي –لبريطاني في المتحف األالماسو منتصبا                  

لعرشقاعة ا                         

يحادد  لذيعلى كتف نهر دجلة اقائمة كان القصر مبنيا على حافة مسناة حجرية  

وبإستمرار الحفرقريبا من الثيران المجنحة عثر على جدران القصر لمدينة أسوار ا

منحوتة و( لباسترال)ا اة باأللواح الجدارية من الرخام ية وكانت جميعها مغطلداخلا

في آشور ناصر أبلي ان فنانو وك, لمسمارية بارزا ملونا ومنقوشة بالكتابات ا نحتا

مدرسة تزيين الجدران الداخلية للقصور  وهم مؤسسبداية العصر اآلشوري الحديث 

سارع اليارد  عندها ,  بالمنحوتات الجدارية والثيران المجنحةوالمعابد الملكية 

ننك عن إكتشافه وهذا بدوره أخبر المتحف البريطاني طالبا المزيد لسفير كابإخبار ا

لكثير من قاعاته القصر وفتح واصل حفرياته في ا , وقدمن الدعم المالي لاليارد 

األنفاق وقاده  هذا الحفر العشوائي إلى و بواسطة لمباشر أبالحفر  ا ماغرفه  أو

بوابة قاعة العرش التي يحرسها زوج من الثيران المجنحة العمالقة العثور على 

داخلية ( بوابات  3( و كانت تضم )متر10X47لقاعة و قياسها )ومنها دخل إلى ا

القاعة   إضافة إلى زوج رابع يتوسط لمجنحةالثيران ا ( أزواج من3يحرسها )

زخارف ك أيضا هناوكانت  ,الملونة  البارزة مغطاة بالمنحوتات هاجدرانوجميع 

, و  متر (3,6إرتفاعه )لذي يبلغ جصية ملونة تعلو المنحوتات تصل حد السقف ا

لمركزية تعتبر المنحوتة ا كبيرة   جدارية في صدر القاعة  تنتصب 

لملك منحوتا نحتا ثل موضوعا طقسيا شائعا حيث يظهر اوهي تم سم(190×421)

والخصب لحياة اوبينهما شجرة  حروسا بمالك مجنح بارزا مرتين بشكل متناظرم

, آشور لهإلاألعلى رمز ويطل على المشهد من االملك لتي يتبارك بها ااآلشورية 

المنحوتات  لموجودة علىوكانت كافة الزخارف و الحلي والمالبس والطرز ا

لجدارية ملونة بألوان قد إندثرت وبهت بريقها كونها مستخلصة من مواد عضوية ا

 قابلة للتلف
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 العرشمنصة 

من حجر الرخام لملك وهي أمام المنحوتة المركزية على منصة عرش االيارد عثر 

مدون عليها سجل  طنا تقريبا (11متر( وتزن ) X2,40متر 3ألزرق وقياسها )ا

ها اليارد في مكانها ولم يرسلها إلى لعمرانية وقد ترككامل ألعمال الملك الحربية وا

وشة بالمنحوتات وهذا يبين مدى الجهل نقلبريطاني ألنها ليست  مالمتحف ا

مدون عليها ثائقية لوتعتبر من أثمن القطع األثرية اآلشورية ا هاعنده ألنواالنتهازية 

لقاعة عثر في او  لموصلالملك وهي موجودة حاليا في متحف سجل لحوليات ا

 للملكورائع كامل جانبي بورتريت لوح جداري يمثل على ايضا 

  تدمير كرسي العرش

عثرعلى كنز كبير يتكون من القريبة من قاعة العرش و في إحدى غرف القصر  

لقية نادرة هي ها ضمنلبرونزية من أواني وأسلحة وأدوات ومن اآلثارالعاجية وا

أشور ناصر أبلي من الخشب والبرونز  وأرجله من النحاس  كرسي العرش للملك 

في إستخالص مثل  جود الخبرةعدم وال أنه أتلفه بسبب إ  لمطعم  بالذهبوالعاج  ا

سم( يمثل الملك 200×232كرسي وجد لوحا جداريا متميزا )الوقريبا من  ارهذه األث

  0كرسي الجالسا على نفس 
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  ألصلكما كانت ملونة في ا وفي االسفل – لبريطانياللوحة ألمركزية في المتحف ا في االعلى          

            

 بين قدمي آشورناصرأبلي  رضألملك مغلوب يقبل اتمثل ش لعرجدارية من قاعة ا  



79 
 

                      

 المتحف البريطاني     - خادمهمع اخرثم لوح  -  بوريريت آشور ناصر ابلي                     

         

 لعرش بقايا كرسي ا -الملك يجلس على كرسي العرش     ب   -أ           
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 لعرش صورة تخيلية لقاعة ومنصة ا           

     

 لملك آشور ناصر أبلي جداريتان من الرسوم الملونة من قصر ا                           

بالرسوم  مزين بعضها لقصر المزيد من غرف ا انيساعده رسام يكشفيارد ال اوأخذ

لتعامل كيفية ا انيعرف انولم يك ماهوألن  اميةلرخبدال من المنحوتات افقط لجدارية ا

 ,لتوثيقها   مامحترف  بصحبتهوبسبب عدم وجود رسام  إعادة دفنها معها وأهمال

ثانيا  هذان الحفارانوجميع هذه التقصيرات مسؤول عنها ألمتحف البريطاني أوال و

في  ماهحفريات اوتابعألبد , فقد تسبب الجميع بتلف هذه الرسوم و ضياعها إلى ا

المباشر الحفر  نفقاتإقتصادا وتقليال لتحت االرض الترابية اسطة األنفاق لقصر بوا

, بترك أعمدة ترابية ساندة أو باعمدة خشبية في الوسط وكانت هذه االنفاق تدعم 

( 26( بوابة خارجية وداخلية  يزينها جميعا )13لكشف عن )تم بهذه الطريقة او
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رية في لجدالثيران واألسود المجنحة والمنحوتات اأسدا مجنحا , وتتوزع اثورا و

( 3بوابات خارجية يزينها )( 3العرش لوحدها ) ففي قاعةكما يلي لقصرأنحاء ا

وفي وسط القاعة وبمقابل منصة العرش يوجد مجنحة لاألسود أزواج من الثيران وا

,  ( منحونة جدارية44)زوج من الثيران المجنحة العمالقة ذات مهابة خاصة , و

لمجنحة زواج من الثيران اأ (4لقاعة وجد )وفي الساحة الخارجية التي تطل عليها ا

أزواج من الثيران  (3)داخلية للقصر أافي قاعات وغرف و وتة جداريةمنح (14)و

لقصر جنب لوصفت جداريات ا, و منحوتة جدارية (212)لمجنحة  وود اسألوا

وقاعدة المجنحة واأللواح الجدارية متر(  وكانت الثيران 710ا )بعضها لتجاوزطوله

أشبه ما تكون بالحوليات الملكية المصورة  وبعد تتبع قياسات جدران القصر العرش 

  متر مربع خمسة وعشرون الفلخارجية تبين أن مساحته  تقدر بحوالي ا

في القصر الشمالي الغربي في النمرود , كانت مختلف فنون العمران والفن بما )

نحت المجسم والنحت الناتئ لمعابد والقصوروالحصون فيما بعد والفي ذلك بناء ا

تشترك سويا في خلق اندماج بين فن العمارة والفن التصويري الذي نجد  والرسم

فيه اإللتحام المعماري للقصر الملكي ومعبد االله كوحدة كونية سامية , ذلك ان 

ان الخالية كمساعد الرسم والنحت الناتئ لم يستخدما لغرض تزيين وجوه الجدر

البعدين يندمجان  اوالفن ذ العكس كان النحت المجسم لفن العمارة حسب , بل على

  *(في ابتداع صيغة عضوية جديدة من الفن , هي صيغة النحت المعماري

ألنفاقإشكالية حفر ا  

لذي يعثر فيه عليه يكون له معنى وداللة أثرية مكانه ا  أن كل حجر يكون في) 

مكان وجوده وعندما تنتزع األحجار من مكانها وتتلف المخططات ة به وبخاص

معها جميع المعلومات والمعارف والتسلسالت التاريخية , وعندما  لخرائط تذهبوا

ها تكون لتي وجدت فيها فإنون توثيق للطبقة والحالة اآلثار من مكامنها بدتخرج ا

ل أثر ليس معه ما يدل على كلتاريخية فشيئا قائما بذاته وتفقد الكثير من قيمتها ا

ذا دون عنه تقرير خاطئ حول لقيمة , أما إقيمته الفنية والتاريخية يصبح عديم ا

                          **(لعلمليه فإنه يصبح حجر عثرة في طريق العثور عمكان ا

********************************************************* 

   انطوان مورتكارت –اق القديم تاريخ الفن في العر *

  نبش الماضي –ليونارد وولي  -**
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لتنقيب من أجل تأكيد حقائق علمية إن كل تنقيب هو تخريب ولكن عندما يكون ا)  

                                                     *(ثم توثيقها فيكون البد منه

نية البدائية البسيطة آلأوزخرفة ا يطته أوالنموذج الخاصلبناء أو خرإن تصميم ا)

لطين كاد ال ترى على صخرة أو رقيم من التي تأو بضعة أسطر من الكتابات ا

  * *(لذهب أو أشياء فضيةا معلومات علمية أكثر من لوح من اتضيف دائم

 تؤدي بأقرب وقت وأقل كلفة إلى معرفة ما في باطنقد ان طريقة حفر االنفاق  ) 

ا جسيمة من جهة أخرى ونتائجها ال يمكن الربط بينها وهي األرض ولكن أضراره

إن التنقيب هو الحفرفي باطن األرض بالطرق العلمية للبحث  --طريقة غير علمية 

 0 ***(عن مخططات اإلنسان لمعرفة ما يتعلق بماضيه وبالبيئة التي عاش فيها

ء نادرة ان عالم االثار يبحث عن كل ما هو انساني ويتمتع باكتشاف اشيا) 

, ولكن زيادة على ذلك فهو يريد معرفة كل شيئ عنها , وهو تحصيل  وجميلة

المعلومات عن المقتنيات اكثر من المقتنيات بحد ذاتها , ان الحفر بالنسبة له يعني 

  ****(المالحظة والتسجيل والتفسير

التسمح إن التنقيب بطريقة حفر األنفاق تكون تدميرية لهذه المواقع األثرية ألنها 

برؤية الجدران والمخططات والوحدات األخرى وال تترك مجاال للقراءة المتأنية 

اث التي مرت الصبورة للبقايا األثرية وتعاقب الطبقات وفحصها بدقة لمالحظة األحد

 وحرائق وفيضانات وغزوات على المواقع من سكن 

******************************************************* 

       د بهنام ابو الصوف –التاريخ من باطن االرض * 

      كتبو على الطين –ادوارد كييرا  **

 1934لسنة  6العدد –مجلة التراث والحضارة  –فؤاد سفر  ***

   نبش الماضي –ليونارد وولي  ****
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 الحفر بواسطة االنفاق في النمرود  

 واآلثارية يةلحضارإتالف المخططات والشواهد التاريخية وا

عن تدمير ما  وبحثهما عن اآلثار في حفرياتهما )اليارد ورسام(  االثنان لم يتوان

تأريخية قد تسببا في ضياعها ثروة فنية و نه من أبنية وجدران ولم يدركا أيةيكتشفا

لتي تستتبعها إلى األبد بتدميرهما للمخططات الهندسية والتفاصيل المعمارية ا

األبواب  والمداخل والمخارج الغرف والقاعات وثل مواضع م ,مهمة إستنتاجات 

واألروقة لدعائم والجداريات المرسومة واألقواس واألعمدة الحجرية أو الخشبية وا

وخزانات الماء ليط التبواألرصفة واألسيجة والممرات والمماشي المرصوفة وا

وأحواض  الماء والنافورات وبركف مامات والمرافق الصحية ومجاري الصروالح

فضاءات لواوالدكاك والحدائق والساللم ومرابط الخيول سقاية الناس والحيوانات 

ووجود الطوابق العلوية والشرفات والمؤثرات األخرى لمباني وإرتفاعات جدران ا

اإلنسانية والحيوانية لملونة باألشكال والزخارف البنائية وزخارف الجدران ا
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طباعا فنيا ثريا يختلف لتي تترك إنمطلية باأللوان اوالجدران اللتجريدية النباتية ووا

دران الفقيرة الصماء وغير ذلك العشرات من التفاصيل لجاما تتركه تماما عن 

لمبنى والغرض الذي أنشئ من أجله لى حقيقة التي تعطي تصورا قريبا إالضائعة ا

الحضارية  ه للمفاهيميضيفنية وما يمكن أن لفودوره في الحياة اليومية ومكانته ا

ل لعصور , لقد كانا يكتسحان كل شئ في طريقهما للوصوتلك ال والفنية  والهندسية 

قطع رؤوس الثيران بآلثارمن أجل سرقتها وإنتزاعها من مكانها ويقومان إلى ا

الكسر جميع  يرمون في المتاربو لجداريةواألسود المجنحة  و المنحوتات  ا

  0ي تعترض طريقهماساسات المباني التاللمهمة االكتل الحجرية الصغيرة للتماثيل و

 تدمير ونهبضحية الجمال و التفرد 

التي تمثل الملك وخاصة من عند األقدام بعض الجداريات  قطع ب االثنانقام و

 لعرش تخفيفاقاعة ا في لملكيةواألمراء والوزراء والقادة وبقية أفراد الحاشية ا

( ثورا وأسدا 26)د المجنحة من أصل الثيران واألسو( من 20ونقال  ) لوزنها

من المنحوتات الجدارية التي تم العثور عليها في   بالمائة 91 مجنحا وأكثر من 

عمال  يجعالنكانا فلتسهيل نقلها كانا يخففان من وزنها و ,القصر قاعات وغرف

 لخلفي بقشطها  من الظهر إلى أقصى حد ممكن فيزيالن الجزء ايقومون الحجر 

اع الكثير من التوثيقات  يضوواتالفها بكسرها  ب ذلكوكثيرا ما تسبنها المكتوب م

واألسود  المنحوتات لقد كانت الثيران المجنحة هذه تخص  لتيوالدالالت التاريخية ا

 ,  وجداريات الفن اآلشوري ضحية لجمالها وتفردها وميزاتها الجوهرية
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 ل الجدارياتتقطيع أوصا                     

  ألولىالشحنة ا -آلثارشحنات ا

لبريطاني من اليارد أن يرسل ( طلب المتحف ا1346وفي الشهر السادس من سنة )

قدير مدى أهميتها علما بأنه حتى اآلن لم تصدر موافقة بعضا من نماذج إكتشافاته لت

رية ثر واإلستحواذ على المكتشفات اآلالترخيص للبريطانيين بالحفبالباب العالي 

حرص اليارد أن تكون شحنة  هالذي يتذرعون به لتبرير سرقاتهم , عندوا

ولين فإختار أن يرسل أجمل لمملها وقع المفاجأة على المتحف وا التي سترسلاآلثار

( صندوقا  حملت 12لجدارية وكان مجموعها )وأغرب المكتشفات من األلواح ا

حيث إستقبلتها السفارة بغداد لى إنازلة دجلة في  التي انطلقت (ألكالكا)على 

مخازن الإيداعها في  تموبصرة للى اإتأمين وصولها وريطانية وأعادت ترتيبها لبا

بي ثم  لى بومشحنها إوتم المناسبة  النقل البحرية ةطاسالظروف وتوفر و الى ان اتت

لى المتحف رف هل قام ببيعها إلسفير كاننك واليعوكانت الشحنة مرسلة إلسم ا لندن

  ألولى()ألشحنة اوكانت آلن لحد ا لمسألة ال يتم تناولها بوضوحبريطاني وهذه اال

لسوداءالمسلة ا  

على شكل  عمالاللمدينة ووزع إلى وسط ا الحفريات( نقل 1346ألول وفي )كانون ا

ويقلبون األرض يحفرون خنادق طويلة ولتل مساحة ا كل فيينبشون مجاميع 

لطريقة عثرعماله على الحجرية , وبهذه تات األجل العثور على المنحو اعشوائي

هي أثمن أثر نحتي جائنا من لسوداء وشلمانو أشاريد وتسمى المسلة امسلة الملك 

الفنية عمال ألوأثمن ا جملآلن وتعتبر واحدة من أفنون الحضارة اآلشورية حتى ا

ي و من أهم المسروقات الت ثارآلديمة بإعتراف علماء القفي تاريخ الحضارات ا

أخرجت من العراق بطريقة غير قانونية  وقبل الحصول على الموافقة من السلطان 

 رتفاعلشكل بإالعثماني للحفر في النمرود , وهي منحوتة من الرخام األسود مربعة ا

وقمتها على سم(   10ألعلى )سم( ومن ا 60( وعرضها عند القاعدة ) سم 220)
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لواقعة تحت شكل المساحة افي من أربع طبقات ومنحوت  شكل زقورة مدرجة 

ي لبارز أجانب من جوانبها األربعة خمسة أفاريز من النحت ا كلالزقورة وعلى 

فريز فيه مشهد يمثل ألربعة يوجد إواحد من جوانبها اوفي  ( افريزا ,20) بمجموع

يز فرإليدعى )سوءا الكلزاني(  وفي املك قدميه عند يجثو و آلشوري واقفاا لملك ا

يجثوعند قدمي الملك جيهو بن عمري(  ) اليهودثاني مشهد يمثل ملك لالنحتي ا

موسى يهود بعد لالسامرة وأشهر ملوك ا مملكة)جيهو( هو مؤسس , وآلشوري ا

وعثر  ,وعالقتهم باآلشوريين  ليهودداود و سليمان وفي هذه المسلة جاء أقدم ذكر لو

( مترا من موقع 30فة )على مساسنة( 21بعد )في حفرياته العشوائية رسام هرمزد 

شور ناصر أبلي آلعائدة للملك المسلة المكسورة اأجزاء من المسلة السوداء على 

وعلى دفينة في المكان دة المفقووالتي الزالت بقاياها ركزي لمقريبا من القصر ا

مثال إمرأة عارية يظن أنها تمثل اآللهة لحفار لوفتس على تمسافة أخرى مماثلة عثرا

كانت  لثالثة ربماالنصب ا ألمر أعطى إنطباعا بأنوهذا اشورية اآل)عشتار( 

عثر لعشوائي بإستمراره بالحفر او, لفنية خاص للنصب ا شارع موضوعة في

مثل )القصر  التلاليارد على عدد من القصور والمعابد المتوزعة في مساحة 

راة بأسم لتوا)المعروف في )الثالث(  أبيل أشارا توكولتيلملك المركزي(  ويخص ا

المحروق(  وقصر  )القصر  (الثالث)نيراري  أدد   صر للملك, وق (تكالت بيالصر

 –ونابو )إيزيدا  )آشور أخي أدينا( ومعابد لآللهة عشتاروننورتا إله الحرب للملك 

الحكمة والكتابة( ومعبد اإلله نينيب وهو معبد صغيربنته الملكة شمورامات  اله

  0 )سميراميس(

         

           لسوداءالمسلة ا     عشتار        مسلة ألمكسورةال               

http://www.google.se/imgres?q=assyrian+statue&start=317&um=1&hl=ar&sa=N&biw=1280&bih=638&tbm=isch&tbnid=FmjUpSAqFOb3AM:&imgrefurl=http://www.nissaba.nl/nisphp/viewtopic.php?p=1024&docid=1Cswd65lpe7u1M&imgurl=http://www.nissaba.nl/godinnen/p/ps339856.jpg&w=172&h=321&ei=U6IDUJ3vF7DP4QTovdygCA&zoom=1&iact=hc&vpx=782&vpy=251&dur=1693&hovh=256&hovw=137&tx=78&ty=136&sig=106081638689022078744&page=13&tbnh=137&tbnw=73&ndsp=28&ved=1t:429,r:9,s:317,i:117
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 جيهو بن عمري يقبل االرض بين قدمي شلمانو أشاريد –تفصيل من المسلة السوداء               

                      

 تمثال شلمانو أشاريد               رأسين قطعهما اليارد من منحوتتي  ثورين مجنحين             

 ألشحنة الثانية                                 

آشور من قصر  لوح جداري منتزع (17ى )( صندوقا تحتوي عل23جهز اليارد )

الجمال والكمال تمثل ملكا يسجد أمام  في غايةمتميزة لواح ناصر أبلي منها ثالثة ا

 لسوداء ا وق يحتوي على المسلة دوصن لملك وبورتريت كامل لآلشوري الملك ا

كامل  من  الطراز   من تمثال   قتطاعهإ تم  ثور مجنح  يحتوي على رأس   وأخر

في النمرود )آشور أخي أدينا( )السرجوني( عثر عليه في قصر الملك   الشروكيني

 (1346وقد وضعت جميعهاعلى األكالك وفي صبيحة إحتفاالت الميالد سنة )

ولم يكن التصريح من الباب العالي قد صدر حتى ذلك الحين و بغداد  الىإنحدرت 

  لثانية ()الشحنة اكانت 
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لثالثة                                                         الشحنة ا –آشور  

 *تمثال شلمانو اشاريد 

رسام و مجموعة  هرمزدمعه يارد (  أخذ  ال1347لثالث من سنة  )و في الشهر ا

لمقدسة لعمال للحفر في قلعة الشرقاط )آشور( وهي عاصمة اآلشوريين األولى امن ا

على ثالثة إلله )آنو(  وعثرمعبد ا فيوقعت صدفة ارية وقام بحفر مجسات إختب, 

( إنج  تعود 13إرتفاع كل منها )ولشكل تتشابه في نصوصها ورية ارقم أساس منش

( أرسلت جميعها إلى المتحف  م0ق  1100 (لألوا)أشارا  أبيل توكولتيللملك )

, وهنا يطرح السؤال كيف يسمح المتحف البريطاني باإلستحواذ على  لبريطانيا

بإعادة اإلثنين  اآلخرين إلى وطنهما هذا لو سلمنا الرقم الثالثة المتشابهه وال يبادر 

من  يأمل نونظرا لعدم عثوره على ما كا جدال بأحقيته باإلحتفاظ بأحدها ,

لعمال للحفر في لى ألموصل بعد أن وضع مجموعة من الجدارية عاد إا المنحوتات

في حدث مثلما ون منحوتات جدارية عموم مدينة آشور بشكل عشوائي لعلهم يكتشف

النمرود إال أنهم بعد شهر وجدوا أنفسهم يواجهون وضعا أمنيا خطيرا إلعتراض 

النتائج لم تكن مشجعة  السكان المحليين على الحفريات فرجعوا إلى الموصل , وألن

فقد أغلقت الحفريات في آشور نهائيا إال أن  اليارد  إشترى  من أحد  السكان  

اآلشوري شلمانو أشاريد  إرتفاعه المحليين  في الشرقاط  تمثاال  بال رأس للملك 

وهو  التمثال  ألوحيد  الذي يمثل ملكا أشوريا جالسا على العرش ولم  متر واحد

( عندما 1343مثال بسبب ثقله وأبقاه في آشور لغاية  ربيع سنة )يستطع نقل الت

تم بناء طوف لنقل التمثال وإرساله إلى وارسل الحفار روس مجموعة من العمال 

على هذا التمثال نتيجة لحفريات حصول الولم يكن  0لثالثة( )الشحنة ابغداد فكانت 

( على 1347الثالث/علما أنه لم يستحصل حتى ذلك التاريخ )الشهر  مرخصة ,

ترخيص من الدولة العثمانية للحفرفي قلعة الشرقاط وعليه فإن هذا التمثال يعتبر 

مسروقا  أيضا ويحق للعراق المطالبة به بحكم القانون ألنه خرج بطريقة غير 

وإستغل اليارد الفرصة في الشهرالرابع للقيام بعمل مجسات إستكشافية في  شرعية ,

وكرملس وقره قوش وجريه ويارا بحثا عن المنحوتات  تالل بعشيقة وبحزاني

 واآلثار الحجرية الكبيرة إال أن جميع حفرياته كانت غير مثمرة 

********************************************************** 

 ()إتخذته جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين شعارا لها من تصميم  الفنان الخالد جواد سليم  *
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 إكتشاف مثير

قطعة زجاجية اليارد في معبد عشتار) ألمجاور للزقورة( على عثر في النمرود و

اآلن في المتحف البريطاني إختلف  معروضة  سنتمترونصفصغيرة دائرية بقطر 

زء من جهاز رصد فلكي بينما يذهب نها جفالبعض يقول أ  ثارفي تفسيرها علماء اآل

نت تستخدم لتركيز حزمة من أشعة الشمس إلشعال انها ربما كاالبعض اآلخر إلى 

والمشغوالت  لدقيقةأنها أداة تكبير لألعمال الحرفية االناروالرأي الذي نميل اليه هو 

, وتعتبر هذه القطعة الذهبية والعاجية بسبب الدقة الفائقة العمال الصياغة اآلشورية

       0ر العالم القديممن آثا ( أسرار غامضة10الزجاجية الصغيرة واحدة من أهم )

 (The most amazing ancient object of mystry in history). 

    

 مقطوعا إلى نصفين  لمجنحأسد معبد عشتارغير ا                        لعدسة ألسرا     

 لرابعةالشحنة ا

ال أحسن نموذج تم لمتحف قرر إرسمناء األ ولرغبة اليارد في إحداث مفاجأة

نموذج لمنحوتة  آشور ناصر أبلي وأحسنشافه للثور المجنح من بوابات قصر إكت

األسد هو الحيوان الذي يرمز و,  عشتارمن معبد ( سم 270×371ألسد ألكبير )ا

غير المجنحة تحرس لكبيرة منحوتات األسود ا حيث كان زوج من,  لآللهة عشتار

ألثانية وكانت منحوتة األسدا له ,لى نصفين لتسهيل عملية نقه إبقطعوقام لمعبد ا بوابة

في مكانها  حتى عثرت عليها البعثة تركها ف لرأسفاقدة لجزء من امتضررة و

واآلن ينتصب ها األجزاء المفقودة من وعلىات القرن العشرين في تسعينالعراقية 

ولتنفيذ قراره  , للترميمالتمثال في القاعة األشورية في  متحف الموصل وهو بحاجة 
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لسفير من ا اءهلذي جالمهمين فقد إحتاج إلى الدعم المالي ا التمثالينهذين  بإرسال

ئة امحبال قوية وإستاجر ثالثإلى بغداد لشراء  فقام بتصنيع عربة نقل وبعثكاننك 

لنهر طريق إلى شاطئ التسوية امن مكانيهما و تتينلمنحوإنتزاع هاتين ابوبدأ  عامل

( 14) معألكالك على ا تحميلهماوبهما لنزول وضعتا تتابعا على العربة و او

( 1لقردة و)واحدة منها تمثل مدربي ا ,ةتحتوي على منحوتات جداري اصندوق

يزة من البرونزيات ( قطعة أثرية متم31و ) المكتشفات صناديق تحتوي على آخر

ي )آشور أخ من قصر الجهتينريات وجداريات منحوتة من لفخاوكرسي العرش وا

 العلنيةلسرقة عداد شهرين كاملين وقد خرج الناس لمشاهدة هذه اأدينا( وإستغرق اإل

في الشهر الخامس لنهر وإنحدرت الشحنة مع ا 0التي رافقتها الموسيقى والطبول 

   لرابعة()الشحنة اوكانت البصرة ميناء في مخازن وضعها تم ( حيث 1347سنة )

  

             وصول تمثال الثورالى المتحف البريطاني           ردعلى غالف كتاب اليا الثور المجنحتمثال  نقل        

   

   نمنحوتتان اشوريتان تمثالن نقل الثور المجنح ايام االشوريي             

 نينوى  تل قوينجق

لثالث في الشهر اويس في نينوى )تل قوينجق( لرئالتل ا يحفرون فيكان الفرنسيون 

إلى خرسباد )دور من العثور على شئ مهم انتقلوا  اليأسوبعد ( 1343) من سنة

 همذهابوكان ,  ألخبار بالعثور على منحوتات جدارية هناكحيث جائتهم ا (شروكين

بقي  و  (شروكين)دورفاتحة لنهبهم الكبير لآلثار والمنحوتات الجدارية في العاصمة 

بقوا بعيدا وبعد أن شعر البريطانيون أنهم ,  خمس سنوات ل مهجورا قوينجق تل 
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أخذوا يسابقون الزمن  خلف الفرنسيين في سباقهم لسرقة شواهد الحضارة اآلشورية

إنتهز اليارد ( 1347لخامس سنة )اية الشهرابد في, وفي أعمال الحفر والنهب 

 وبدأ بدون الحصول على موافقة السلطات العثمانيةقوينجق تل الفرصة وإنتقل إلى 

يع من الحفر فشل في العثور بساوبعد عدة أ  لسطحلى اععشوائيا في رابية لحفر ا

لوقت  بدون جهد والئ  يستحق الذكر ثم أخذ يتنقل بين الركام صارفا المال واعلى ش

 لحظة يأس قرر صرف النظر عن الحفر جدوى وفي 

 حكم الصدفة

بعثوره سابقاعلى أخبره لمحليين وجاءه أحد السكان ا فقدلكن حكم الصدفة كان أقوى 

غم من عدم قناعته بذلك ألنه سمع الكثير لتل وبالرزوايا ا حجار في أحدىبعض األ

ألول بدأت األحجار إنتقل للحفر في ذلك المكان وفي اليوم األقوال إال أنه من تلك ا

جدران عدد من  غطيتلتي المهندمة بالظهور ثم تلتها األلواح الجدارية المنحوتة ا

ها ألنها لمثبتة عليمكن من نقل النصوص اي أريبا( ولم يتين أخ)سالغرف في قصر 

عند الكلدانيون لميديون  وألبابليون كانت تالفة تماما بسبب الحرائق التي أشعلها ا

ستيالء البريطانيين إلكتشاف بداية إلوكان ذلك ا , م (  ق 612سقوط نينوى عام )

 نذكرو يه فالتي تحققت  العظيمة واالكتشافاتونهبهم  آلثاره بشكل كامل على التل 

عبقرية  نينوى لم يكونا من نتاج لنمرود وكتشافين المهمين في اإلهنا أن كال ا

اإلعالم  له إال أنسكان المحليين لاليارد بل كانا بسبب من إرشادات امفترضة عند 

  الياردية عبقرإلى قد إستثمر ذلك  ونسبها لبريطاني ا

 رسام إلى لندن  دسفراليارد وهرمز

إستعداده للسفر إغالق الحفريات   ضمن ( قرراليارد1347س سنة )لسادفي الشهر ا

في النمرود على أن يتابعها جزئيا الحفار كرستيان رسام  آشورناصرأبليفي قصر 

بريطاني الاجر تاللحفار روس يتابعها جزئيا اوي أريبا( خ)سين أفي قصر   هاوإغالق

مجموعة من ينوى والي نقروي من أهوهو )طعمه شيشمان( ال عمالرئيس  همعو

وقد سمي العامل شيشمان )رجل الشيش( عن اللغة االنكليزية ألنه كان يحمل لعمال ا

قضيبا حديديا طويال يدقه في االرض والجدران الترابية ليتأكد من وجود منحوتات 

كتشافاته في إلى لندن لمتابعة طبع كتابه عن إ لعدة للسفريعد االيارد وبدأ  ,حجرية 

لى إحدى كليات جامعة أكسفورد تصحبا رسام ليتوسط إلدخاله إمس ودلنمرنينوى وا

عقد اليارد إلثنان في لندن سنتين ونصف لمدة سنة ونصف , وقد بقي ا حيث درس

والصفقات مع المتاحف البريطانية واألوربية والجامعات إلتفاقات من ا اعددخاللها 
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حاصال لجامعات ت في امن المحاضرا عددلتزويدها بالمنحوتات اآلشورية وألقى 

 والنفاق االجتماعي المديح واألطراء الرياء والمال ومنهاعلى المزيد من 

 

 

 ريباي أسين أخقصر 

 لعامل طعمة شيشمانا

دارة اإلقت وفي غياب اليارد في لندن كان العامل طعمه شيشمان تحت في ذلك ألو

فاق التي تسير بطريقة األنلحفار )روس( يحفر مع مجموعة من عماله  الغائبة ل

لبوابة اكشف عن ف بدون رقابة  بطريقة بدائية وبمحاذاة المنحوتات الجدارية 

لعمارة ي أريبا ( التي تعتبر من أفخم البوابات في فن االرئيسة لقصر )سين أخ

متر( 1X1)جدا خمة لظ( تماثيل للثيران المجنحة ا10) واجهتها تتكون منفآلشورية ا

تمثل رجال يحمل أسدا تمثل البطل  ( منحوتات6) مع( يلشروكين)الطراز من ا

لثيران وقد وجد عدد منها )كلكامش( وسميت هذه القاعة بقاعة األسطوري ) ا

وعندما أعيد , في المتارب  تم رميها لمبعثرةمن الكسر والشضايا الى مئات إ محطما

 ية اآلثار بواسطة البعثةلعشرين ات القرن االكشف عن قاعة العرش هذه في ستين

لثيران طارق مظلوم( وجدت أقدام ا  التي أوفدتها مديرية اآلثار القديمة برئاسة )د

وضاعت جميع التفاصيل األخرى ألن الحفار روس والعامل شيشمان وبقية فقط 

الحفارين البريطانيين الذين تناوبوا الحفر في الموقع لم يكونوا يبالون بالحفاظ على 

والبد أن البقايا والشضايا ل إمكانية صيانتها مستقبال الكسر والبقايا المحطمة من أج

وبإستمرار الحفريات بإدارة روس من  , التي خلفوها الزالت مدفونة في المتارب 

( تبين أن مساحة القصر تبلغ خمسين الف متر 1343إلى تموز  1347)منتصف 

وأسدا ( ثورا 14( بوابة خارجية وداخلية يزينها )27مربع وتم الكشف فيه عن )

( غرفة وقاعة وعدد من الساحات كانت جميع جدرانها مغطاة 71مجنحا , و فيه )

( متر 2964بالمنحوتات البارزة التي لوصفت جوار بعضها لكان طولها يساوي )

 االف متر مربع من النحت الجداري ( كيلومتر تقريبا أي حوالي تسعة3أي )
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 مدينة الخيش أريبا يشرف على إحتالل سين أخي                                 

 في قاعة العرش على بقايا كرسي روسالحفار في هذا القصر  لوحده وقد عثر 

يشبه كرسي العرش الذي غلف بالبرونز وله أرجل من العاج مصنوع من الخشب الم

في المنحوتات التي تمثل حصار مدينة الخيش )سين اخي اريبا( يجلس عليه 

جدارية كبيرة ( منحوتة  12عن ) وكشف , اتلفه بتسرعه وجهله إال أنه اليهودية 

قصصي ملحمي بانشاء منفذة (  م ق 700)سنة  المدينةتمثل حصار وإحتالل 

وقد نسب فضل هذا لواقعية فيه الكثير من رموز القوة والحركة والعناصر امتوازن 

 إلكتشاف خطأ إلى اليارد ا

 وريةشآلاإلكتشافات في تاريخ الحضارة ا أهم

أليام وفي أحد امتتبعا الجدران الحجرية عشوائيا  ل شيشمان يحفر لوحدهلعاماكان 

طين مكومة على لـمجموعة كبيرة من رقم اعلى لقصر حدة من غرف افي واعثر 

لحفار روس قسما كبيرا امن بعده أتلف  العامل شيشمان و م(س 30بعضها بإرتفاع )

مل معها وكيفية لتعام وجود الخبرة في ام إدراكهما ألهميتها و عدمنها بسبب عد

سنة إضافة إلى  لفين وستمائةألالمستمر عليها في دفينتها لتربة إنتزاعها من ضغط ا

)أشور  ألول من مكتبةمن كسرها في المتارب , وتمثل هذه الرقم القسم ارمي الكثير

العالم أغني آثار من و شوريةتاريخ الحضارة اآل اإلكتشافات في  باني أبلي( أهم

تظم كل ما توصل اليه العالم القديم من المعارف والعلوم كونها أوسع مكتبة منظمة 

  الرافدينيةوأصبحت من المفاتيح المهمة لمعرفة أسرار وكنوز الحضارات واآلداب 

أبرز منهاعلى رقي دليل السومرية  واألكدية والبابلية و اآلشورية وحيث ال يوجد 

رقم هذه المكتبة الجوانب الحقيقية لحياة مزدهرة  وقد عكست آلشورييناثقافة 

الجهلة هؤالء الحفارون ومنجزات المجتمعات الرافدينية المتحضرة , وقد أتلف 

جدران قاعة المكتبة بحيث ال نعرف اآلن كيفية ترتيب ألرقم ورفوفها أو توزيعها 

كون مكتبة العلمية ونعتقد أنه اليمكن أن تالمنهجي وترك هذا األمر لإلجتهادات 

  ( وقياسها1932) سنة (وليد الجادر د)المعبد الرائعة في )سبار(  التي إكتشفها 

http://www.google.se/imgres?q=assyrian+kings&num=10&hl=ar&biw=1280&bih=638&tbm=isch&tbnid=6MljXX8E51ASwM:&imgrefurl=http://knp.prs.heacademy.ac.uk/essentials/esarhaddon/&docid=ARBV4I4mZtW9AM&imgurl=http://knp.prs.heacademy.ac.uk/images/essentials/esarhaddon/bm-ane-124911-large.jpg&w=709&h=568&ei=bPUCUIjLOa_P4QS9iL2XCA&zoom=1&iact=hc&vpx=872&vpy=136&dur=1991&hovh=201&hovw=251&tx=129&ty=105&sig=106081638689022078744&page=2&tbnh=136&tbnw=170&start=25&ndsp=25&ved=1t:429,r:0,s:25,i:154
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 نفذه الفنان عادل الطائي سبارمكتبة منظر بانورامي ل                                

                                      

 شكل مقترح لمكتبة اشور باني ابلي       

(420X270مس)  تنظيما  وتنسيقا  من  مكتبة  القصر الملكي  أجمل أوأحسن

ان تبادر الى نقل مكتبة  والتراث) وهنا اتمنى على الهيأة العامة لآلثاراآلشوري 

وسوف  نظير لهال في المتحف فهي اثر فريد القاعة البابلية )الكلدانية( سبار الى 

روس بإخبار  سارع وقد ,( ا تغني القاعة الكلدانية الفقيرة في معروضاتها حالي

الكتابات اهتمامه بعنه  يعرفة حيث لطينيرولنسون  بإكتشاف مكتبة الرقم ا

لى نينوى لإلشراف على الحفريات التي إستمرت بالسفر إهذا لمسمارية فسارع ا

إلى أن بدأ عطاء القصر يقل من المكتشفات األثرية المهمة ما عدا رقم  موسما كامال

لكمية قد زادت وأصبحت تكفي لمأل تظهر بكثرة كل يوم وكانت ا لطين ألتي كانتا
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اال دبلوماسية في بغداد إلتزام رولنسون بواجبات مهامه ال ومع,  ( صناديق كبيرة3)

لموقعي قوينجق والنمرود ويعطي التوجيهات كان يقوم بزيارات خاطفة انه 

كانت عالقة , و من سطو الفرنسيين على أحد الموقعين ابإستمرار الحفريات خوف

الدبلوماسية إلعتبارات سبب الظاهر بالفرنسيين مع البريطانيين عالقة أصدقاء في ا

 إلستحواذ عليها رية األكبر واااء يتناحرون للفوز بالغنيمة اآلثأعد لواقع هموفي ا

 ات الوجهينوذالمنحوتات الجدارية 

لنمرود ابع الحفر في اعلى الحفاركرستيان رسام ليتكان اليارد قبل سفره قد أبقى  
الذي ي أدينا( )آشور أخاح من قصر أللوقتالع مجموعة من اباشر هذا حاال بإوقد 

( وكانت األلواح  هذه المرة مزدوجة الوجه 1346كانون األول ) كشف عنه في

  آشور ناصرأبلي لملكأصال من قصرا ( وهي منقولةجهتينل)منحوتة من ا
منحوت للجاهزيتها حيث تم اإلستغناءعن الوجه ا لجديدإستخدامها في القصر اوأعيد

رسام بظم كرستيان قام بعد ذلك , جديدة آلخربمواضيع سابقا وتم نحت وجهها ا
 التي قاملخاصة وا رسامد وهرمز لى مجموعة الياردإ ات الوجهينوذالمنحوتات 
  -الى: * شراكة مع الياردمنها مع منحوتات أخرى  قسم ببيع هرمزد 

o ( منحوتات  3خ  )متحف ميون 

 o)متحف دريسدن )منحوتة واحدة     

o وقام لدكتور )جوليوس ويبر(  ثاري اآل( منحوتات أخذها ا3خرى )ومجموعة أ

 لى متحف زيورخبدوره ببيعها إ

إضافة إلى مجاميع أخرى إستولى عليها التجاروالسراق ألن منطقة الحفريات تركت 

الحقا  )اليارد ورسام ( اوربا وأمريكا وقاممكشوفة فأخذت  المنحوتات طريقها إلى أ

 بتقطيع الكثير من هذه األلواح بالذات وبيعها مجزة ألرضاء أكبر عدد من الزبائن

إلى اإلتجارغير المشروع فإنهما  وقد إرتكبا في هده الحالة جريمة مركبة   فإضافة

قيمتها التاريخية قاما بتدمير األلواح حيث أصبحت فاقدة لهويتها الحقيقية  وداللتها و

 والجمالية

 

 

    (1961الجزء ألثاني  27 العددIraq ) مجلة *
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 لبريطاني يدين اليارد ورسام  المتحف ا

جلسات ل مافي لندن ليخضعهورسام رد لبريطاني فرصة وجود الياإستغل المتحف ا

 لمفكانت عشوائية وخاطئة  بالحفر ماأن طريقته لمسائلة حيث تبينمن الحوار وا

يكونا يهتمان بالمخططات والتفاصيل أوإعادة دفن المواقع المفتوحة ويقومان بتحطيم 

ارب , وكان لمتها في اانرمييوعترض طريقهما ألحجار ألكبيرة ألتي تالجدران وقلع ا

 يقلبون تربة الطبقات التاريخية فوق بعضها ويطمرون المناطق  ماهعمال

       

 

ها وكان هذا يغير الكثير من ونفتحيلتي رالمناطق احة سابقا بتربة وكسر فخالمفتوا

هما على  بتوبيخ  ألمتحفقام ف ,لفوضى في تأرخة المواقع والطبقات ويحدث االمعالم 

وكان اليارد يتعلل , ة دفنها عادإل التي لم يسارعا  ثريةألتدمير البقايا  اول ماهاال

كان  ) بأنه لبريطاني العلمي االمجمع  عنهولهذا السبب قال لموجود لديه بقلة المال ا

 * ( لتاسع عشرمخربا لآلثار في  القرن ا

 لنمرودلى نينوى والعودة إا

 مسلة آشور ناصر أبلي 

لنمرود اليارد إلى نينوى وا عادةإالبريطاني لمتحف  ( قرر ا1349ي أواسط سنة )ف

لمبلغ اولو قارنا هذا المبلغ مع  ( ,جنيه إسترليني 3000)مزودا بدعم مالي كبير 

( جنيها لعرفنا أن الهدف الحقيقي للمتحف هو إفراغ موقعي 120يارد )ألذي بدأ به ال

وهكذا فإن ألخرى فنية الونينوى وسرقة جميع جدارياتهما واألعمال ا لنمرودا

كان يسلك منهجية من الطريقة  بتلك المتحف في استمرار دعمه لاليارد ورسام

ولم ألجمل مدينتين آشوريتين  والتدمير النهبالواضح أنها ستؤدي إلى كارثة 

أنفسهم بزيارة المدينتين ليروا ما يحل  واو يكلفاعن مواقفهم امناء المتحف  يتراجع

 اذهماولم يحاولوا أبدا استنقبهما 

  نورا اكوبي –الطريق الى نينوى  *
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صارمة بإختيار مجموعة كبيرة من المنحوتات  د اليارد بتعليماتيزوتم تبعد ذلك 

والرقم لكبيرة لآلثار الثيران المجنحة بعد إدراك المتحف لألهمية التاريخية او

شر سنة لعاعادة دفن المواقع التي يفتحها , وفي الشهرالتأكيد على إاآلشورية مع ا

ان و مكتبة لثيراعة العظيمة لمنحوتات الخيش و قاكتشافات إل( وجد أن ا1349)

 سويانينوى والنمرود  مدينتيباشر العمل في  لذلك,  ( قد تمت بغيابه)آشورباني أبلي

ررا إستكمال جريمته وسلب كل ما تبقى من اآلثار لزمن مقيسابق افي وقت واحد 

ل لحفر األنفاق في ( عام100فوظف )شراسة تصميما ووالجداريات فكان أكثر 

رياته العشوائية يقوم بحف كان لنمرودفي او( في قوينجق ,  ي أريبا) سين أخقصر 

لتل اوجه حيث كانت معاول الحفارين تضرب في كل زاوية من  ماسة ال أخالقيةبح

دت معاولهم  مكانا للحفر في لحفر أينما وجبشقوق وأخاديد كيفما إتفق وا هوتخدش

 المسلة  عن الغنائم فعثرفي مدخل معبد نينورتا عند قاعدة الزقورة علىبحثا  هسطح

 

مكتوبة من الظهر سم (  290تفاع )ي بإروهآشور ناصر أبلي الرائعة للملك 

رجل ألا منضدة قرابين ثالثية اووجد أمامه والجانبين بحوليات الملك وغزواته 

وكانت المسلة موضوعة في ركن خاص ومكان مدروس في فضاء المعبد لتعطي 

مع خطط  تتطابق تماماهذه وكانت أعمال اليارد التخريبية  االنطباع المطلوب منها,

لخابور لى السفرإ( قرر ا1310األول سنة  )لشهروفي ا, المتحف امناء واهداف 

ر مثمرة حيث عاد وجود منحوتات قابلة للنهب وكانت رحلة غياحتمالية شفا مستك

 لوفاضإلى نينوى خالى ا

  لحنةأم ا لخامسة الشحنة ا

رسام إلقتالع أجمل وأكمل زوج قام  اليارد بتوجيه كرستيان لخابور لى اقبل سفره إ

وأوكل له لنمرود آشور ناصر أبلي في امجنحة من إحدى بوابات قصر ألسود المن ا

حبال قوية من جلب ب هذالموضوع , فقام مهمة إنجاز بقية األعمال المتعلقة بهذا ا

من ألرض سابقا وعمل على تسوية ا صنعتلتي حلب وأعاد إستخدام العربة ا

وقد تضررت  ,لى الشاطئ لمنحوتتين تتابعا إالموقع حتى النهر وقام بإيصال ا

وبقيتا مطروحتين حتى جاء فيضان النهرالقوي في لعربة  إحداهما جراء النقل على ا

لى قطعتين إ تحطمنقله وعند محاولة ألسدين الماء أحد الشهر الخامس حيث غمر ا

ية ( منحوتة جدار11إضافة ) , وتم ةالهش تهرحجابسبب تسرب الماء في مسامات 

وفي الشهر الخامس سنة  , على طوفين جميعا توضع ( صناديق صغيرة3و)

بإتجاه البصرة ,  طريقهانها أكملت لنهرإلى بغداد وم( أرسلت الشحنة مع ا1310)
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( كيلومتر وقرب قرية )أم 41افة )لكوت بمساألطواف منطقة وبعد أن تجاوزت ا

وشق   نهاربسبب الفيضانلكوت( قد إكتف النهر  )ما يسمى شعبيا جالي الحنه( كان ا

إنجرف  ولطوفين فقدت السيطرة على أحد اولى األرض المفتوحة إ ء طريقهلماا

لثاني فقد أكمل ا لطوفإستقر على األرض أما اولى مسافة كيلومتر ونصف إبعيدا 

تابع ربان إحدى السفن البريطانية الطوف الهارب وأوصى  و, لبصرة لى اطريقه إ

عاد  إليه  بعد أيام بسفينته البخارية وتمكن ثم لتي رسى عندها  بحراسته  القبيلة  ا

وقد تضررت بعض المنحوتات لمكسور ها األسد اضمنمن إنقاذ الحمولة و من 

لهارب طريقه نزوال حتى ات صندوقين ثم تابع الطوف التلف محتويوأصاب  ا

  لخامسة()الشحنة البصرة  وكانت ا

    

 تمثال آشور ناصر أبلي              نذرية      لالمسلة مع ألدكة ا                         

 تمثال الملك آشور ناصر أبلي 

عن معبد  الذين يحفرون عشوائياعمال ال( كشف 1310لخامس سنة )في الشهر ا

فيه على  واعثر (معبد لآللهة نينيب)لزقورة صغير في إحدى زوايا التل قريبا من ا

في لملك هذا التمثال يصفه او سم(130) بإرتفاعأشور ناصر أبلي ثال رائع للملك تم

على لعشوائي فقد عثروبإستمراره بالحفر ا ( ,يشبهه كثيرا) حولياته بأنه 

 توكولتي لمحروق وقصرلمعروف بالقصر ااالثالث( )نيراري  اددقصورالملوك 

قام  مرحلة خاصة من عمر الفن اآلشوريالتي تمثل لفريدة ومنحوتاته ا أبيل أشارا

قيمتها الكثير من لتخفيف وزنها وأضاع لخلف رها بقشطها من ابتدمياليارد 

لملوك , ألنها كانت تتحدث عن التاريخ التوراتي في أسفار التوثيقية التاريخبة وا
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و اإلله نابو وكمية كبيرة عشتار  يومعبدي أدينا( ور أخوكشف عن كامل قصر )آش

يكن يعرف هو وعماله  العاجيات لموكم كبير من رشيف الرسمي للدولة األرقم من 

ة إلى قطع تتلف بين أيديهم النها تكون محطملتربة وكانت كيفية إنتزاعها من ا

كلسية مالح ومصابة بالفطريات وعليها ترسبات ألكثيرة ومشبعة بالماء واصغيرة 

, هور ويستتبع ذلك تفتتها لماء وتبدأ التشققات بالظعند تعرضها للهواء يتبخر او

كتشافها لمدة ال تقل عن لظروف وقت إمشابهة ظروف  في لواجب حفظهاا وكان

في معبد عشتار عثر العمال  على أعمدة من خشب األرز المنحوتة  شهر , و

 لعمالهنه سمح م إال أمهلالكشف ا المعبد وبدال من المحافظة على هذا الداعمة لسقف

بد , وفي خضم للمع معماريا وهندسياتفصيال  ضاعألنار فيه للتدفئة وبذلك بإيقاد ا

, إال أن  للمعبد لرئيسةقد غفل عن الوصول  لما بعد البوابة  اإستعجاله وجهله ف

فتوفقت  لعشرين قامت بمتابعة حدود المعبدفي نهاية القرن االعراقية البعثة التنقيبية 

آلشوري وهو تمثالين لثورين اإلكتشافات في الفن اأهم بالعثور على واحد من 

سم  30سم طوال و100س لهما مثيل سابق وهما بقياس ) مجنحين صغيرين  لي

 لعراقي  حف المتحاليا في اويعرضان  (سم سمكا 20إرتفاعا و

 

 المتحف العراقي – واحد من إثنين من الثيران المجنحة الصغيرة                         

 نينوى

في نينوى (  ريثلواإلله خالق إبنه ا - )آشور باني أبليفي قصر  للحفراليارد  عاد 

على لحفار روس أثناء سفر اليارد إلى لندن  فعثر كشف عنه او الذي سبق

وعثرعلى في قاعتين كانتا ملئى بها اشور باني ابلي تبة مكالمجموعة الثانية من رقم 
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ألولى د ألتي سبق و كشف عن مجموعتها األسوالقسم الثاني من منحوتات صيد ا

ومساعديه تسبب اليارد لجدارية المنحوتات ا كذلك مجموعة منو  ,ألحفار روس 

نة كانت مدفوو بعد إستظهارها مهحيث  أن,  هامن عدد كبيربإتالف  وروس رسام

عان لتي سرة  كانوا يتركونها عرضة للعوامل الجوية اسن وستمائةلفين ألكثر من ا

تلبث أن أللواح كانت سليمة ساعة تظهر لكنها ال ن تلك ا, ويقول اليارد أما تتلفها  

لقصر ألن يفتح العديد من غرف ا وذكر أنه إضطر ,د لمسها تتحول إلى تراب بمجر

ب أو يتركها مفتوحة مكتفيا بأن يلقي عليها نظرة سريعة ثم يعود فيطمرها بالترا

لتي اليصرح بها أنه كان يفتح الغرف ليأخذ المنحوتات التي لكن الحقيقة ا, للعراء 

ويترك رسام  يبيعها شراكة مع مساعدهلبريطاني أو ا لمتحفاويرسلها إلى يريدها 

 لتي يرى أنها ال تأتي له بربح مادي األلواح ا

لنبي يونساليارد يدخل ضريح ا       

القرويين المسلمين  ( تنكر اليارد ورسام بمالبس1310وفي إحدى ليالي أيلول سنة )

لذي تمت لى الضريح بصحبة الحارس اودخال خلسة إ النبي يونسوصعدا تل 

بعض أصحاب البيوت  رشى ثم, قياسات الضريح  اوأخذ مافضوله اأشبعرشوته ف

وأدخله لعثمانيين لحفر ليال وبالخفاء عن أعين اباعماله وقام تل الالمقامة فوق 

 إلى سراديب بيوتهم التي تظهر فيها أحجار منقوشة وتمكن من نقل كتاباتها  بعضهم

                   

 القرن التاسع عشر – يونسجامع النبي 

 اكانلموصل ا وقاضي كريتلي أوغلو لتركيكال من الوالي ا ن , إال أ المسمارية

وكانا على حق في ارتيابهما فقد تصرف اليارد خالفا وخرقا  هحركاتتان يترصد

كراته أن في مذخبث باليارد حاول  وقدلتل ,  في ا حفرياته توقففأللقوانين العثمانية 
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ه يشوولية وذلك بقيامه بتما بالمسؤوشعوره لنبيلموقفهما الين الرجلين من هذينال 

حيث نعت الوالي بأبشع الصفات قاويل كذبها واضح ما بأهيث شرفيلوما وتهيسمعت

وكل  وطعن بعرض القاضي, وحب اإلنتقام ثة الطبع والجشع وخباالهيأة مثل قبح 

ال نريد ونحن  يقاف سرقاته ,يرجع إلى موقفهما النبيل المعارض ومحاولتهما إ ذلك

أنه تم وكتابات اليارد المن خالل ذين النعرف عنهما شيئا إلرجلين العن ا ندافعأن 

, ولربما كان لغرض وقصد خبيث عند اليارد المتبجح وافعهما تشويه صورتيهما ود

لى تباه إنباإلطات العثمانية لسلموقف هذين الرجلين هوأحد األسباب وراء قيام ا

لعالي بتشريع قانون لآلثارسنة وقيام الباب ا, البريطانيين والفرنسيين لآلثار سرقات 

 تأسيس متحف إسطنبول ( و 1371)

 

 

 لسادسةلشحنة اا

حيث وصلت العمليات الفوضوية حدها االقصى ( 1310وفي الشهر العاشر سنة ) 

( 100بغزو النمرود مجددا وبدفعة واحدة إقتلع )كمن اصيب بالسعار قام اليارد 

ي أريبا( في من قصر )سين أخ( منحوتة 12منحوتة جدارية من قصورها ومعها )

وأعاد رزم الرقم الموجودة تمثل حصار وإحتالل  المدينة اليهودية الخيش نينوى 

إليها مجموعة كبيرة من رقم مكتبة )  مضيفاالصناديق التي تركها رولنسون في 

رافقها مع  ها على األكالك ثمووضع( منحوتة 112) ال آشور باني أبلي ( مع

في حفرياته في  هماستخدامنيته في  وكانداد إلى بغ عامل (30) وهرمزد رسام 

   لسادسة()الشحنة اكانت بابل و

 ودماء عراقية  لسابعة الشحنة ا

إلنتزاع المزيد من المنحوتات التي سبق وأن تركها  وذلك بسبب أكثر عزما كان 

الذي حققه من بيع  حرامالكسب البمها مدفوعا التعاقدات الكثيرة التي أبر

وبعد أسبوعين , ريطاني ورافق ذلك سكوت تام من المتحف الب, اآلثاراآلشورية 

تحتوي ( صندوقا 70قام بتجهيز شحنة كبيرة تتكون من ) حيثبدأت الغزوة الثانية 

قصري سين أخي أريبا وآشور باني ومن على ثيران مجنحة ومنحوتات من النمرود 

وسيرها  كالكووضعها على األ, ها منحوتات صيد األسود ضمنمن في نينوى أبلي 

ات فقامت ومرت في منطقة كانت تغلي وتجتاحها اإلضطراب, في طريقها إلى بغداد 

( 21مما تسبب بمقتل ) الحراسإطالق النار مع  توتبادل القبائل العربية بمهاجمتها
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ها مسيرأكملت  ولحراس المرافقين حسب إدعاء ومبالغات ا شخصا من المهاجمين

 لسابعة( )الشحنة اإلى بغداد وكانت 

 لزقورةنفق في ا

( أرسل 1310سنة ) لحادي عشر ففي الشهر النهب مهووسا بالسرقة وااليارد كان 

الي هاال)آشور( إال أن  لشرقاطنادق العشوائية في الخمن العمال للحفر وفتح ا عدد

لى بغداد بعد إغادر بعدها,  أخذوا جميع معداتهمولموقع إلى ا الوصولقبل  ردوهم

( عامال 30لعامل طعمة شيشمان و)( عامال في قوينجق على رأسهم ا30)أن وضع 

ود بتوجيه مسبق لنمرفي النمرود ليحفروا عشوائيا في التلين , حيث قامت مجموعة ا

هم لم يعثروا ال أنإ ,قبرا لملك آشوري  تضملزقورة إلعتقاده بأنها منه بحفر نفق في ا

لها وظيفة دينية مدرجا على شئ ألن الزقورة عبارة عن كتلة صماء و نصبا عباديا 

لطابوق وتتكون جدرانها الخارجية من اإلستقبال اآللهة على قمتها  بحت ومهيئة

لبتها من قوالب وعدة صفوف من األحجار الكبيرة المهندمة المستند على المفخور

 للبن( الطين المجفف )ا

 لجنوبوالت فاشلة للحفرفي امحا

ترة حتى نهاية الشتاء لفلى بابل وقضى ارسام إ ومعهذهب  (1310لسنة )وفي نفس ا

الحصول على األذن بألحفر في مدن العراق وإنتظر ألثريةطق المنامتجوال في ا

لتي قام بها بدون ترخيص في ذلك لم يحصل , وقد فشلت حفرياته اإال أن الجنوبية 

نها بعدم لتي كان رولنسون واثقا متأكدت عنده القناعة اومانية عمال بابل بواسطة ث

من الرقم  إال أنه عثر على مجموعة ,  لجنوبيةوجود منحوتات حجرية في المدن ا

الطينية وإشترى من أحد السكان مسلة حجرية جميلة للملك )آشور باني أبلي( تمثله 

أحد معابد بابل , وفي الشهر  وهو يحمل على رأسه سلة تراب مساهمة منه في بناء

المرض أثناء تواجده قرب مستنقعات عفج فأغلق  ه( أصاب1311) األول من سنة

 حفرياته وذهب إلى بغداد للعالج 

 *لثامنةالبريطانية اغرق الشحنة  000الكارثة 

لذين تركهم ن عماله اليجد أ لى ألموصل ترة نقاهة ذهب إبعد مكوثه في بغداد لف

ختيار فقام بإ لجداريةقد عثروا على مجموعة من المنحوتات اقوينجق يعملون في تل 

سام  أن أوعز إلى كريستيان روفي الشهر الخامس غادر إلى لندن بعد أن  , بعضها

( أعد كريستيان رسام الشحنة 1311 -7-14 وفي ) ,تلك  المنحوتاتيجهز شحنة 

ق  مع ة من  قوينججداريلواح ( صندوقا تحتوي على ا11كان فيها )لمطلوبة وا
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ألخرى فيها رقم طينية مسمارية ورقم أخرى عليها رية اكميات من المكتشفات اآلث

وعند وصول األطواف تجاه بغداد واف وسيرها بإألطة ووضعها على اكتابات فينيقي

أسروا الحراس وبعض القبائل العربية  هاجمتهاعلى مقربة من قلعة الشرقاط 

ا برمي المنحوتات الجدارية وجميع اآلثاروالصناديق وقاموواستولوا على االطواف 

,  ((   (the ston of Assyria  – c- j – gadd)* ف اوطالفي النهر وإستولوا على أخشاب ا

لغارقة  قاذ اآلثار اإستنحينها حاولوا يولم ولم تظهر حتى اآلن حقيقة ما حدث 

وعدد المنحوتات  وماهي كمية ونوعية الحمولة الغارقةمكان غرقها يحددوا او

حال كويلقون بالالئمة لماساة يغيبونها واليتحدثون عنها وهذه االجدارية فيها 

فوق  االطواف الفرنسيين على القبائل العربية وال يعترفون بجريمتهم وأنهم حملوا

مكملة لمنحوتات أخرى أن بعضا من ألمنحوتات ألغارقه هي أجزاء  ,طاقتها 

لتكتمل بشكلها الفني  هالى بعضآلن جمعها إال يمكن اية لعالمحف المتاتناثرت بين ا

, روة الفنية إلى األبد لثوهكذا ضاعت هذه ا هايكن هنالك فنان ليقوم برسم و لم

واالحرى بالبريطانيين االن ان يتحملوا مسؤوليتهم التاريخية واالخالقية ويعملوا 

ونة على حافة النهر على البحث عن هذه االثار واسترجاعها والتي البد انها مدف

حيث سيطر االعراب على الكلك والقوا بالحمولة ثم قاموا بتفكيك االعمدة قرب 

كارثة تماما تشبه  وهي , (لثامنةالشحنة ا)لمأساة هي وكانت هذه االشاطئ , 

وكانت تحمل آثارا آشورية  1311 /أيارفي  لقرنةكالك الفرنسية التي غرقت في األا

, وال نعرف السر وراء عدم اهتمام الهيئة العامة  نجقمنقولة من خرسباد وقوي

تكليف المتحف البريطاني مفاتحة وبهذا الموضوع والعمل على  والتراثلآلثار

  بتحمل مسؤوليته في البحث عن هذه االثار

 لمسروقات (المتحف البريطاني ) متحف ا

المزيد من كان يقف وراء هؤالء السراق جميعا عنوان أكاديمي يدفعهم إلرتكاب  

( متحف المسروقاتالسرقات هو المتحف البريطاني الذي يسميه البريطانيون بحق )

التي التملك وهذه التسمية تنطبق بالتأكيد على جميع المتاحف األوربية واألمريكية 

 صاحبة من منهوبات الشعوب اما االثار فجميعهامن المتاحف إال االسم فقط 

كانت  1320لغاية سنة و (1719سنة )س المتحف يتأس منذ, و الحضارات

اآلثار التي تخص العراق تحتل واجهة عرض مساحتها متر مربع واحد  معروضات

وهي المجموعة التي إشتراها من عائلة كلوديوس ريتش أما اآلن فإن المتحف 

البريطاني يمتلك أكبر مجموعة في العالم من اآلثار السومرية واآلشورية والبابلية 

ي ربع مليون قطعة منها حوالي  مائة وثالثون الف رقيم طيني وكل وتقدر بحوال

وهو يمتلك اكثر مما يمتلكه ذلك تم بواسطة  السراق من القناصل واألفاقين والعمالء 
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اآلن على أكثر من  البريطاني المتحف , ويحتوي المتحف العراقي من اثار حضارته 

لمنهوبة من تاريخ وتراث الشعوب كثيرا بكنوزه ا يفاخرسبعة ماليين قطعة أثرية و

 أثناء حقبة سطوة أإلستعمار البريطاني 

 لى لندن نهائياعودة اليارد إ

تكون حفرياته  ك( وبذل1311لى لندن في )تموزعائدا إ العراق نهائياليارد اترك 

الشهر  نتهت فيوإ (1341)لحادي عشر سنة في الشهر ا لتي بدأتوشروره ا

ا في ن قضاهمت خمسة سنوات ونصف تخللتها سنتامرستقد إ 1311لخامس سنة ا

مالم ينهبه ألخوين رسام ولوفتس وروس هو ورولنسون واخاللها لندن  ونهبوا 

وأوربا  لرافدين وأتخموا فيها متاحف لندنحفار آخر في تاريخ الحفريات في بالد ا

ضد متعصبين وشرسوء من ما بعده وشرا رت اعمالهم سوءا واثموأمريكا 

والنمرود نينوى  أجمل مدينتين في العالم القديمدمروا حيث  االشوريةالحضارة 

وهما مدينتان تؤرخان الفن واحجارا خرساء ة وتركوهما أنقاضا مبعثر كامل بشكل

وهنا يحق لنا ان نسأل اذا كان الترخيص بالحفر قد منح الى اليارد والثقافة للعالم , 

عدم وجوده , اليست ار ان تستمر مع ال الحفر وسرقة االثتحديدا فكيف يمكن ألعم

هذه سرقة علنية وال اخالقية يقف ورائها المتحف البريطاني ورولنسون واالخوين 

العميلين كرستيان وهرمزد رسام , واال يحق للعراق متابعة هذا الموضوع 

وبسبب والمطالبة بجميع االثار التي سرقت خالل الفترة التي اعقبت سفر اليارد , 

آلشورية  اأحكموا قبضتهم على سوق تجارة اآلثار فقد ( تاحف واشخاصم)جشعهم  

وخاصة رية األولى إلى المتحف الشحنات اآلثنشير إلى أن وصول وفي  أوربا  , 

ي أريبا(  لمدينة الخيش )سين أخعشر ألتي تمثل حصار  المنحوتات األثنتى

من جعلت  راتية لنصوص التوة وإحتاللها والتي تتطابق مع ما جاء في اهوديالي

طبقات المجتمع البريطاني  عندمشهورة  اليارد حال عودته إلى لندن شخصية

, وكان  وأصبح ضيفا مهما في جميع المنتديات الثقافية والفنيةاالرستقراطية 

ي لذالهاجس التوراتي التلمودي الذي كشف اليارد النقاب عن بعض أحاجيه هو ا

 هؤالء جميعا يلهب حماس 
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 المسؤول والمخطط والمشرف ن رولنسو

من المتحف جنيه  (1100) على منحة ماليةالقنصل البريطاني رولنسون حصل 

صب إهتمامه في البحث عن سفينة مناسبة لنقل فموسمين للإلنفاق على الحفريات 

( طنا 110اآلثار المخزونة في البصرة إلى لندن ,  وتم اإلتفاق مع شركة لنج لنقل )

دى بواخرها على أمل العودة الحقا ألخذ ما تبقى من األثار , منها على ظهر إح

وعند وصول المنحوتات إلى المتحف البريطاني كانت قد فقدت بعضا من أجزائها 

غير مطابقة كانت وبها  تمام الكافيهاالبسبب سوء التغليف والشحن وعدم 

  للتخطيطات التي رسمها الفنانون

وكيال للمتحف  في الحفريات في العراق رسام  هرمزدإقترح رولنسون تعيين  

بالسفير البريطاني عند الباب العالي ليحصل على ترخيص للحفار لوفتس  واتصل

عثر في الوركاء على أول الذي  ( 1314للعمل في بابل وسنكرة والوركاء سنة )

على ترخيص للحفار رولنسون وحصل  0السومرية النماذج للفسيفساء الجدارية 

و مناطق أخرى في  واور التي ما كانوا يعرفون حقيقتها أريدوي فللحفرتيلور 

في ن يعملون تحت إشرافه مباشرة ولحفاروميع هؤالء اوكان ج ,لعراق جنوب ا

وتم تحميل قسم من لى  جلب  سفينة  تجارية  مناسبة عمل  ع (1312)صيف

السوداء  ( منحوتة جدارية مع المسلة17حتوي على )لبصرة وتالصناديق الباقية في ا

لى كمية كبيرة من إضافة لعرش , إوتمثال شلمانو أشاريد الجالس على كرسي ا

عا في شحنة واحدة تم نقلها إلى ميناء بوشهر في وأرسلها جمي ,المكتشفات األثرية 

لبريطانية وعبثوا فيها ومبي حيث تم فتحها من قبل موظفي القنصلية الى بإ ثمإيران 

ة القطع األثرية الصغيرة مثل العاجيات واألختام محتوياتها وخاص وأخذوا بعض

المسلة السوداء  وأخذ نسخة جبسية  الصندوق الذي يحويبفتح   ةساووقام أحد ألقس

ونشر تفاصيلها في الصحف الهندية قبل أن تصل إلى بريطانيا مبررا ذلك  عنها

ة الهند بخوفه على المسلة من إحتمال غرقها في طريقها إلى بريطانيا وقالت حكوم

 الشرقية أنه  تم العبث في شحنة اآلثار وأصابها الضرر وتعرضت للسرقة 
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 لبريطانيالمتحف ا –لوركاء ية من الجدارالفسيفساء ا                                

      رولنسون في قوينجق    

وبعد لتل  وسط ا ووجه الحفريات الىون للعمل في قوينجق بعد ذلك عاد رولنس

رية منحوتة من بدأت تظهر منحوتات جدا( أمتار 7زول بالحفر إلى عمق )ألن

سبب وثبتة عليها أنها منقولة أصال من النمرود لمالجهتين وتبين من النصوص ا

أنها ربما جلبت ي أريبا( في تل قوينجق  )سين أخوجود هذه المنحوتات  في قصر 

لنمرود لجاهزيتها ا في ي أدينا ر أخآشووآشورناصر أبلي الملكين من قصري 

 لموقع ومن العمال في ا عةلجديدة , ثم وضع مجموستعمالها في القصور اوإمكانية إ

لى بقية إ لوصوللي أريبا ( )سين أخلثيران في مدخل قصر حدد العمل بإتجاه قاعة ا

قراءة األلواح التي تسجل مهاجمة الجيش اآلشوري لمدينة الخيش اليهودية  لغرض 

على كمية من , وقدعثر ان يهتم بها كثيرا لتي كية المثبتة عليها والمسمارالنصوص ا

ئتها حسب تقديره , ( سنة لقرا10لى )( صناديق وتحتاج إ6ية تكفي لمأل )لطينالرقم ا

الل في تل قوينجق ونقلت بعد ذلك ألطوقد بقيت هذه الصناديق في الموقع وسط ا

                                                 لموصللى مقر القنصلية في اإ
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لتوبة(إستكشاف تل النبي يونس )تل ا  

ألنبي  الىينسب فيه قبر وتل التوبة (  ) ثم قرر رولنسون أن يذهب إلستكشاف

التل ليسمح له   لبيوت فوقوهو مجاور لتل قوينجق وقام برشوة أحد أصحاب ايونس 

 ألخرىجميع أصحاب البيوت ا بالحفر في ساحة البيت  وعندما  شاع الخبر سارع

وأجبر رولنسون على , بالحفر في بيوتهم مما أثار غضب السلطات العثمانية 

قرأ فيها أسماء ة مدفونة عميقا لواح جداريالتوقف بعد أن تمكن من العثور على ا

لى بغداد عاد إ بعدها,   ي أدينا (ي أريبا وأشور أخوسين أخالملوك )شلمانو أشاريد 

لعمال )طعمه شيشمان ( مع مجموعته امه الدبلوماسية تاركا رئيس المتابعة مه

 يستمرون بالعمل في قوينجق 

 لتاسعةالشحنة ا

قامت الدبلوماسية شورية آلكتشافات األثرية اإلشار األخبارعن أهمية انتبعد إ

المسروقات من من لمنحهم حصة مفاتحة الدبلوماسية البريطانية األمريكية ب

, آشور ناصر أبليلتي الزالت موجودة في قصر ررة والمكرية االمنحوتات اآلشو

من المنحوتات  معروفغير  عددختار إب( 1312رولنسون في صيف )قام ف

ومن المؤكد أن جميع  ,إلى أمريكا حيث باعها إلى عدة متاحف وأرسلها لجدارية ا

اءت ج وكانت قد, آلشورية المنحوتات المتاحف األمريكية قد أخذت نصيبها من ا

جميعا وكانت  لنمسا قام بتلبيتهالرولنسون طلبات مماثلة من السويد والمانيا وا

 لتاسعة()الشحنة ا

 

 رولنسون يشرف على الحفريات

ي أريبا( حيث عمد )سين أخ لحفريات في قصربنفسه على ايشرف رولنسون  اخذ

( عثرعلى بناء من 1313لسادس سنة )لى توجيه الحفر عميقا وفي الشهر اإ

عثر ألمر قبرا لملك  آشوري وحجار المهندمة مستقل عن القصر وقد ظنه أول ااأل

لذهبية تبين بعد ذلك أنه قبر لقالئد واألقراط اانية واسطوإلفيه على عدد من األختام ا

لرومانية , مراة من العصر الروماني بعد ظهور كمية من العمالت الذهبية اإل

كان آلشورية على بعض الجداريات ا عثرفي انحاء القصربالحفر وبإستمراره 

 لعلوي يوحي بأنها كانت مثبتة في جدران الطابق اوضعها 

 



103 
 

 

   العودة المشؤومةرسام و

أحس رولنسون بتحركات الفرنسيين ومحاوالتهم  (1313) في نفس السنة

لى الموصل ووجهه حاال إ الى بغدادرسام من لندن لنمرود فطلب سرعة عودة لغزوا

سمع رسام أن الفرنسيين عند وصوله الى الموصل و , لمالبير من امزودا بمبلغ ك

على  اليدفتخوف من محاولتهم وضع لمجاورة للنمرود يتواجدون في قرية السالمية ا

يه عماله للحفر في كل مساحة لبريطانيين فقام بتوجعتبره ملكا ألسياده الذي إتل الا

وبشكل مسعور لزمن ق اده يسابآلشورية فنجت عودته مشؤومة لآلثار افكان,  التل

لواح من ثيران وا اءها أبقاه اليارد وره مملتدمير ونهب كل ما وصلت إليه يد

 مختلفة  ريةجدارية وقطع آث

 

 الشحنة العاشرة –له نابو إلتماثيل ا ولبيضاء لمسلة اا  

وقت واحد خالفا عشوائيا في  كان رسام في حال غياب رولنسون في بغداد يحفر

( 70لى مسافة )ع( 1313-لنمرود فعثر في )تموزروابي قوينجق وا ت فيللتعليما

لى لعائدة إنجق على المسلة البيضاء اريبا( في قويي أ)سين أخمترا عن قصر 

تشبه في شكلها مربعة الشكل ووهي  0او )الثاني( ألول(ا) ؟ آشورناصر أبلي

من سم( وتأخذ 290ويبلغ إرتفاعها )ال أنها أكبرحجما لسوداء إالخارجي المسلة ا

ثمانية  ألربعن جوانبها األعلى شكل زقورة من أربع طبقات وعلى كل واحد ما

شريط بشكل تم تصويراالحداث و صا عديدة ,قصاحداثا وتحكي اريز نحتية فأ

إضافة إلى جزء إفريز(  32أي بمجموع ) ألربعا هاجوانبيدورعلى  حلزوني 

لى لمسلة إوإذا صحت نسبة هذه ا,  من حوليات الملكسطرا( 34)يتكون من مكتوب 

اآلشوري لنحت الفن المسالت ولبكرفإنها تعتبر النتاج ا (ألولا)آشور ناصر أبلي 

 ة المنحوتةحلزونيالكذلك سيسجل لها التاريخ أنها تسبق األعمدة الرومانية , البارز

زاء من المسلة لنمرود على عدة أجفي اعثرلشهر , وفي نفس ا لف سنةبأكثر من أ

 الهله نابو)إيزيدا( إلاوفي معبد  0 )الثاني( آشور ناصر أبليلى لعائدة إلمكسورة اا

لملكة ربعة تماثيل لإلله أكبر من الحجم الطبيعي وهبتها الكتابة عثرعلى أالحكمة وا

ل أحسن تمثالين وأعاد دفن التمثالين للمعبد وقام بنق (سميراميس -)شمورامات

البريطانية  لبعثةا القرن الماضي بواسطة خمسيناتفي وقد أستخرجا ثانية آلخرين ا

ينتصب واحد منهما  على السياج الخارجي للمتحف    ( حيثآلثاري )ملوانبرئاسة ا
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البيضاء  وقام رسام بشحن المسلتين ,آلشورية والثاني يتوسط القاعة ا لعراقي ا

يارد ( صندوق كانت جاهزة من نتائج حفريات ال120و )والمكسورة والتمثالين 

 لعاشرة( )الشحنة ا ورولنسون وسيرها مع النهر إلى بغداد وكانت

              

 لعراقيالمتحف ا -نابو       لبيضاء         المسلة ا             لبريطاني المتحف ا -نابو            

 لحفر ليالا

عدة ي استمر تلك األثناء إنتهى زواج المصلحة بين الفرنسيين والبريطانيين الذفي 

يوم  ففي  ,ثم الصدامات الحتمية صامتة المعارك التوترات والجاءت إلى أن  سنوات

ليحفروا في تل قوينجق رسال عماله ليال بشكل خفي ( قام رسام بإ20-12-1313)

لفوانيس وأختار مكانا لم يمس سابقا وهو مخصص للفرنسيين حسب على ضوء ا

سود وهنا ألة أخرى من جداريات صيد اى مجموعإتفاقهم مع رولنسون فعثر عل

فع عماله ليحفروا بسرعة من دو, لفرنسيين مع ا نفسه في مواجهة حتمية أدخل 

ان مستعدا لمواجهة كوآلن أن تكون حفرياته سرية غير مهتم بعد ا خرىألقاعة 

كتشفات مهما لمتلهفه لإلستحواذ على هذه ا لحفر بسببتدخل الفرنسيين لمنعه من ا

 لبريطانيين سياده األ ن وارسالهالثمكان ا

 لسراقتواطؤ ا

لحفريات مكان ال لكشف ذهبي )فكتور بالس( بذلك  الفرنسع الحفار اعند سما

عن خسارة حقه في هذا القسم  وكان رد فعله هادئا وهنأ رسام وأراد تعويضا أدبيا

من  ( منحوتة31ختار )فإالمنحوتات ما يعجبه من  باخذح له اسمتم الو, من التل 

آشور ناصر أبلي في ( منحوتات من قصر 6)وى و ي أريبا ( في نين)سين أخقصر 
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في  الغارقةالشحنة الفرنسية  ضمنمن هذه المنحوتات ألعظم فقد القسم اوقد النمرود 

التوثيق النحتي اآلشوري الوحيد لشكل  تعتبرمنحوتة  هامن (1311) شط العرب سنة

 لجانبين رأسي ثور مقرن جها من األعلى على اطبقات يتو لمكونة من أربعالزقورة ا

  سارق برداء دبلوماسي رولنسون 

حديثا فقام بنقل إثنين  لمكتشفةمل إلعداد شحنة جديدة من اآلثار العباشر رولنسون ا

 كان  شروكينقصر من لين لكلكامش خمة مع تمثالضمن الثيران المجنحة ا

الطريق بين في منتصف  ودفنهما (1343)لفرنسي بوتا قد كشف عنهما سنة الحفارا

وقت الحق وقد أخذهما لقصر وشاطئ دجلة بسبب ثقلهما على أمل أن ينقلهما في ا

حة لمجنرولنسون من القنصل الفرنسي ) جوليوس ( على سبيل المبادلة مع الثيران ا

تقطيع الثور بقام مة بحق هذه اآلثار حين لنمرود , وقام بإرتكاب جريالمكتشفة في ا

قد ع التماثيل يقطتب هقراركان إلى قطعتين ولى أربع قطع وتمثال كلكامش د إلواحا

ن تبريره أنه البد من كافلبريطاني أما بالنسبة له سبب صدمة عند أمناء المتحف ا

أضاف , ثم ها لحصول علياكانها وال يمكن لتماثيل كانت ستبقى في مافذلك وإال 

في تل ي أريبا( ) سين أخ في قصر ( صندوقا من الجداريات المكتشفة23اليها )

ى األطواف ثم سيرها إلى بغداد ا عللنمرود وحملهقوينجق و منحوتات أخرى من ا

                         (ةلحادية عشر)الشحنة اوكانت  1314لرابع سنةالشهر افي 

  سرقات بالجملة                                     

  ة الثانية عشرةالشحن – ألسودجداريات صيد ا

في وقت لنمرود قعي قوينجق وامو بالحفر فيرسام  قام( 1314لثالث )في الشهر ا

( 1314لرابع سنة )وفي الشهر التي تلقاها في لندن , لتعليمات اخالفا لوايضا  واحد

القسم الباقي حتوي على تمن جداريات قصر ) اشور باني ابلي( ( صندوقا 23جهز )

ش شوم مع عيالم و الحروب مع شقيقه )شم د و الحروبصيد األسوجداريات من 

أضاف و, ملك بابل و الحروب مع القبائل العربية وإستراحة حديقة القصر  (أوكن

سلة شمشي أدد لنمرود وممن ا أبيل أشارا توكولتيجداريات قصر الملك اليها 

طواف أل( وحملها جميعا على اديناي أي عثر عليها في قصر )آشور أختلالخامس( ا)

وفي  0لثانية عشرة ( ) الشحنة الميناء وكانت البصرة حيث تم تخزينها في اإلى 

( صندوقا تحتوي على المكتشفات 16( أعد رولنسون )1314الشهر السادس سنة )

األثرية في مدن العراق الجنوبية  من مكتشفات لوفتس في بابل وتيلور في أور 

وسيرها إلى ة البريطانية في بغداد والوركاء وسنكرة وكانت مخزونة في القنصلي
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( قام الحفار لوفتس 1311وفي سنة ) ,( عشرة الثالثة لشحنةا)وكانت  البصرة

منحوتة جدارية من النمرود ونينوى و  مائةبإرسال طوفين من الموصل وهي تحمل 

  (عشرةالرابعة الشحنة كانت )

راف على نقل جميع وأخر ما قام به رولنسون قبل مغادرة منصبه في بغداد هواإلش

ما تبقى من مخزونات اآلثار من جداريات ورقم طينية وغير ذلك  في ميناء البصرة 

 ( صندوقا وشحنها إلى لندن على ظهر باخرة بريطانية  30ورزمها في )

 التاجر البريطاني هكتورجرائم وتخريب  

يساهم اليارد أن )هكتور( سبق وعرض عليه الحفار بريطاني بغداد تاجر كان في 
لذي بالثراء ا هعابعد سمال أنه إ ,حينها  لنمرود ورفضفي ا الحفرياتمويل بت

وقام لفرصة غتنام اإلسارع  آلشوريةب كل من حفر وسرق وتاجر باآلثار اأصا
سنة لعاشر في الشهر اموقع لللفرنسي بوتا الحفارا تركبعد بغزو دور شروكين 

حيث قطع نشرها عمل على ح وأللواا ( ليقوم بسرقة مجموعة كبيرة من1344)

 (23لى جهات عديدة أمكن احصاء )لمنحوتات وقام ببيعها إفصلها عن الرؤوس وا

وتناثر الباقي بين المتاحف ( قطع في اللوفر 9و)نها في المتحف البريطاني قطعة م

  حيث لمنحوتات الخاصة وكان ذلك العمل بمثابة إعدام لهذه  االعالمية والمجاميع 
ة األم  التي تعود اليها تلك األجزاء المفصولة , لمنحوتا معرفة  لصعب ا  من بات 

  (ةعشر وكانت )الشحنة الخامسة

 

 متحف اللوفر –شروكينرؤوس مقطوعة من جداريات قصر                          

 جوليوس ويبر والقنصل الفرنسي باسفيك السويسري التاجر 

 ةعشر بعةعشرة والسا السادسةالشحنتان 

لمقيم في بغداد )جوليوس ويبر( بسرقة ( قام التاجر السويسري ا1364وفي سنة )

في  أشاراأبيل  توكولتي و)بلي أشور ناصر أ ينحوتة جدارية من قصر( م14)

وفي سنة  ,ة(عشر السادسةلشحنة ا لى متحف زيورخ وكانت )لنمرود وباعها إا

ة عدد من المنحوتات ( قام القنصل الفرنسي في بغداد )باسفيك( بسرق1364)
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الجدارية من قصر  آشورناصر أبلي في النمرود مستغال عدم وجود البريطانيين 
 ابعةالس )الشحنةوكانت  الذين تركوا الموقع مفتوحا وقدمها هدية إلى متحف اللوفر

اجرين في سنة واحدة حول قيام توهنا يحق لنا أن نضع عالمة إستفهام 0 (ةعشر

مانية لعثأية صفة أكاديمية أو موافقة من السلطات ا دونلنمرود ب( بغزو ا1364)

  متحفينلمن ا بتواطئي إن لم يكن ذلك لبريطانواوبيع المنحوتات إلى متحفي اللوفر

 باآلثار اآلشوريةويتاجر   متخم لبريطاني المتحف ا

على مدى اثنتى عشر سنة المسروقة عشرالمتتالية  السبعةبعد شحنات اآلثار

( فقد أتخمت مخازن المتحف البريطاني وأصبح 1317حزيران -1346حزيران )

 الف مترلوح( يبلغ طولها لو صفت سويا حوالي  443من الجداريات )فيض لديه 

و تمثل اآللهة المجنحة بعديد أشكالها  عشرةمنها ( من النمرود 104ويعرض منها )

لوح تون مائة وستمثل الملك و جميعها من قصر آشور ناصر أبلي و  عشرة اخرى

 من قصري الملكين سين اخي اريبا واشور باني ابلي من نينوى 

وهي ذات قيمة  لديهلموجودة الجداريات المكررة اويقايض يبيع المتحف  اخذولذلك 

آلثار دعما لميزانيته رية وتاريخية وفنية عالية إلى المتاحف األوربية وتجار اثأ

نه التي إقترضها من بعض المستثمرين ,  وتسديدا لديولتي أنفقها وإستردادا لألموال أ

للعرف ريمة وفقا لمشاركين بالجشترت هذه الجداريات من التي إلمتاحف اوتعتبر ا

الم بذلك يعتبر ن من يشتري شيئا  مسروقا وهو علذي ينص على ألقانون اوا

لى إضافة إلسرقة , وبالرغم من كل ما تم بيعه من آثار مكررة في جريمة ا امشارك

في مخازنه , الكثير  ة في قاعاته فقد بقي عند المتحفلمعروضريات األخرى اجدالا

منحوتات   ؤنلمن يشا ونيبيعلبريطاني واليارد ورسام المتحف اكل من كان و

لتي كشفوا عن والعاجيات الطين و الجداريات ورقم االمجنحة الثيران واألسود 

   * آلن تتاجر بآثارناوال زالت المتاحف األوربية حتى اكميات كبيرة منها 

 

http://www.google.jo/imgres?q=great+archaeology+blog+on+the+antiquities+trade+and+looting+that+youshould+read+it&start=369&hl=ar&sa=X&tbo=d&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=w97PMCbycBZbCM:&imgrefurl=http://paul-barford.blogspot.com/2011/10/pachi-blog-back-online-despite-uk-metal_09.html&docid=9bTmudXQBlXBiM&itg=1&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-0RLhEEx3QII/TpEaykIcKjI/AAAAAAAAE4o/Nry-_JoKfbA/s400/GuennolshoulderBLOG.jpg&w=320&h=294&ei=_K7RUMyuMcWk0AXw5IG4Ag&zoom=1&iact=hc&vpx=999&vpy=157&dur=3807&hovh=215&hovw=234&tx=155&ty=154&sig=100254336184139435031&page=15&tbnh=154&tbnw=168&ndsp=28&ved=1t:429,r:91,s:300,i:277
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 مزاد سوثبي  - تمثل اآللهة اينانا منحوتة سومرية                                  

منحوتة  من جنوب العراق في مزاد سوثبي وهي)عرض متحف بروكلين إحدى قطع اآلثار السومرية المنهوبة *

سم( فقط  وقد 3بإرتفاع ) وهي ديها أمام صدرهاغريبة تمثل اآللهة إينانا على شكل إنساني براس لبوة جامعة ي

 0مليون دوالر( وهو أعلى سعر مدفوع في تاريخ المزادات العالمية لشراء قطعة أثرية (17تم بيعها بمبلغ )

 

   

 إحدى قاعات الجداريات اآلشورية في المتحف البريطاني                                   

 

 تالل مدينة الخيش اليهوديةاحلجداريات قاعة خاصة    

 * لجريمةفي ا لمشاركيناقائمة بأسماء 

ها المتحف لتي باع لوالمعاهد ا لجامعاتونورد هنا قائمة بأسماء المتاحف وا

آشور ناصر أبلي قصور الملوك البريطاني واليارد ورسام المنحوتات الجدارية من 

( لوح جداري 311موعها )لنمرود  ومجفي ا ي أديناأبيل أشارا وآشور أخ توكولتيو

لملكين )سين ومن قصري استمائة متر ويا  أكثر من يبلغ مجموع طولها لو صفت س

( لوح جداري يبلغ مجموع طولها 46ي أريبا وآشور باني أبلي ( في قوينجق )أخ

سد مجنح ( أ2( ثيران مجنحة و)1إضافة إلى ) مائة مترلوصفت سويا حوالي 

http://www.google.jo/imgres?q=zurich+museum+-+assyrian+museum&start=275&hl=ar&biw=1011&bih=436&tbm=isch&tbnid=EtXKTRW_fWWxQM:&imgrefurl=http://dwellingintheword.wordpress.com/2011/03/page/2/&docid=Dl3Nusbx3LTYoM&imgurl=http://dwellingintheword.files.wordpress.com/2011/03/lachish_siege_reliefs_room.jpg&w=800&h=532&ei=zDFEUcf8NIjBO77xgegF&zoom=1&sa=X&ved=0CJICEK0DMFo4yAE&iact=hc&vpx=71&vpy=72&dur=10701&hovh=183&hovw=275&tx=122&ty=135&page=18&tbnh=145&tbnw=218&ndsp=17
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جهد شخصي مسؤول للمؤلف خالل متابعة ممتلكات  نتيجةالتالية اإلحصائية و*)0

وظمن هذه االحصائية توجد اشارات  المتاحف االوربية من الجداريات اآلشورية 

الى تناثر بعض المنحوتات بين بعض الدول والجهات ذات الصفة المعنوية 

 والشخصية( 

تاجر لاإلى (  منحوتة جدارية أشورية 12لبريطاني )باع المتحف ا1311* في عام 

  جيمس لينوكس ألمريكي الذي قام بدوره ببيعها إلى ا األمريكي هنري ستيفنس

رتها إلى متحف لجمعية بإعارئيس الجمعية التاريخية في نيويورك ثم قامت ا

   ألمد   طويلة ااإلعارة بروكلين على سبيل 

منحوتة جدارية (    2بريطانيا )  –أدنبره جامعة *   

  تة جدارية(منحو 1دسورت )* كلية أ

 منحوتات جدارية(   9ألرميتاج )* متحف ا

منحوتات جدارية (  6* كلية أمهرست )   

منحوتات جدارية(  9* متحف برستول )    

  (ثور مجنح 2دارية  ومنحوتة ج 26متحف برلين ) *   

 منحوتة  جدارية(   13أمريكا ) –* متحف كلية بودوين 

 منحوتات جدارية(   4)  -مريكا  أ –والية ماريالند  -* متحف بالتيمور

منحوتة جدارية (  2أمريكا ) –* متحف بوسطن   

 منحوتة جدارية ( 2بريطانيا ) –* كلية برنس تاون 

  منحوتات جدارية( 9) -إيطاليا  –* متحف تورين 

( منحوتة جدارية   2إيطاليا )  –*  متحف جنوا   

ة(  منحوتات  جداري6) -بريطانيا  –* متحف دارتمونت    

منحوتات جدارية(    3ألمانيا  ) –* متحف درسدن   

لدكتور يوليوس ويبر منحوتات جدارية ( وقام ا 10يسرا )سو –* متحف زيورخ 

لشخصي لى هذا المتحف لحسابه اأخذها  من موقع ألحفريات وباعها إب  
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 منحوتة جدارية(  2* قاعة ساندرن للفنون )

 ة( منحوتة جداري1* متحف سان فرانسيسكو )

 منحوتة جدارية(1*متحف سان خوزيه  في كاليفورنيا ) 

منحوتة جدارية (  2أمريكا )  –جامعة سانت لويس   * 

  منحوتة جدارية ( 2لسويد ) ا –* متحف ستوكهولم 

منحوتة جدارية(                                        2أمريكا) –* متحف سنسناتي  

ية ( منحوتة جدار2* كلية فيرمونت  )   

 منحوتة جدارية (2أمريكا )  –* جامعة فيال دلفيا 

 منحوتة جدارية(  22لفاتيكان ) * متحف ا

منحوتات جدارية (  1بريطانيا ) -* متحف جامعة كامبرج    

منحوتات جدارية (  4) -* متحف كوبنهاكن   

منحوتة جدارية (  2أمريكا )  –* جامعة كانساس ستي   

جدارية(منحوتة  1* كلية كالسكو )  

منحوتة جدارية(    2أمريكا ) –* متحف كليفالند في أوهايو   

منحوتات منها +  9إشترى اللوفر  –منحوتة جدارية  17فرنسا )  -* متحف اللوفر 

) النمرود( ومنحها َكلخوخمسة منحوتات جدارية  إستولى عليها رولنسون من موقع 

 ( شروكينت )دورإلى الفرنسي )بالس( على سبيل المبادلة مع جداريا

منحوتة جدارية(  و ثور  مجنح  واحد 14* متحف  المترو بوليتان  في نيو يورك  )

 واسد وثور مجنحمنحوتة جدارية( من ورثة اليارد  ,  16أيضا ) المتحف وإشترى

  1914سنة  من ورثة والد زوجة اليارد

   1914ة * تمثالين لكلكامش اشتراهما المتحف البريطاني من ورثة اليارد سن

منحوتة جدارية (  2* كلية مدلبوري )  

منحوتة جدارية (  2أمريكا ) –* جامعة مينا بولس   
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 منحوتة جدارية (  1متحف لشبونة )* 

منحوتات جدارية( 1* متحف لوس أنجلوس )  

منحوتات جدارية وقام متحف نيو كاسل ببيعها  4بريطانيا )  -* متحف نيوكاسل 

ألمريكية ( الحقا إلى أحد المتاحف ا  

منحوتات جدارية واحدة منهما رأس منحوتة(  4بريطانيا ) -* كلية وليام   

         

            متروبوليتان متحف                        برلين متحف                           

   

 شموليانأ متحف                                                       
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 متحف كوبنهاكن    متحف تورين لشبونة متحف            

 

                 
 االرميتاج         سطنبولمتحف إ                      متحف بروكلين                                              

              

         كلية ولياميرستول         متحف  ن              بوسطمتحف بالتيمور          متحف             

منحوتة جدارية (  2بريطانيا ) –* متحف ورشستر   

منحوتات جدارية (9* متحف جامعة ييل األمريكية )  

( جداريةمنحوتات  3* مجموعة خاصة في أمريكا )  
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*         صور                لمصيروال توجد لهاامنحوتات جدارية ( مجهولة  3* )

ألمعروفة ) لنج ( اإلنكليزية صاحبة الشركةلدى عائلة  منحوتات جدارية( كانت4)

بإسمها وال تعرف طريقة وصول هذه المنحوتات إليهم وربما أخذوها ثمنا لقيام 

سفنهم بنقل المنحوتات لحساب البريطانيين من البصرة إلى لندن و سرقت من 

 األولى وربما وجدت طريقها إلى أمريكا      منزلهم في بغداد في الحرب العالمية 

قصر آشور ناصر أبلي وهما  في األصل في االنمرود  و كان من ينمجنح ين* أسد

                                       خاصةمجموعة  ضمنواآلن  قديما منقوالن

 )كرانكر(  * منحوتة جدارية تم بيعها إلى صاحب مجموعة آثارية خاصة إسمه

                 قام متحف ميونخ ببيع عدد من الجداريات إلى أحد المتاحف األمريكية                                                               * 

 

                                     

 كرستيلوح جداري آشوري تم بيعه في مزاد              

قامت مؤسسة كرستي  لمزاد التحف في لندن ببيع  * في نهاية القرن العشرين

أبيل أشارا في النمرود بمبلغ  سبعة ماليين  توكولتيجدارية   تعود إلى قصر الملك 

والتراث العامة لآلثار  الهيأةوسبعمائة ألف جنيه إسترليني بالرغم من إعتراض 

اإلعتراض لم  والسفارة العراقية لعدم شرعية المالك أو شرعية البيع  إال أن هذا

 يؤخذ بعين اإلعتباروتم بيع المنحوتة إلى أحد أصحاب المجاميع الخاصة

لفرنسيين بعد أن بادلوها بمنحوتات من منحوتة جدارية أصبحت من حصة ا3* )

لعرب وقد فقدت ألنها كانت مع شحنة اآلثار ألتي غرقت في شط ا شروكينقصر

                                    (                                  1311سنة 

ثار النمرود ونينوى    آ ( منحوتة جدارية من21سطنبول على )* إستولى متحف إ

 لجودة لواح الكاملة األوهي من ا
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*استولى القنصل البريطاني رولنسون على خمس منحوتات جدارية من قصر الملك 

ى جورج كليرك حاكم الهند اهداها الواعتبرها ملكبة خاصة فاشارا ابيل  توكولتي

 اهداها الى متحف فكتوريا والبرت في لندن بدوره الشرقية الذي 

قاعة جدارية( مقطوعة من قرب منطقة  األقدام  في   منحوتة 14* توجد بقايا )

 ضمنموجود  ة فهيم العلوياقس)النمرود(  أما االَكلخوفي عرش اشورناصرابلي 

                                               بقصهااليارد ورسام  لتي قامالمنحوتات ا

                                        

 لمتاحفلى ال قوينجق في نينوى فقد تم بيعها إمن قصور ت لجدارياتأما ا

                   -هي كما يلي :ومجهول منها لبعض ا مصير ووربية ألوالجامعات ا

تة جدارية(منحو 11للوفر )* متحف ا  

منحوتة جدارية(14* متحف برلين )  

منحوتة جدارية( 1لمتروبوليتان )* متحف ا  

منحوتة جدارية( 1* متحف براغ )  

*منحوتتين للمالك المجنح اهداهما اليارد الى ملك بريطانيا ادوارد السابع الذي قام 

 باهائهما الى المتحف البريطاني 

د وولي سبعة منحوتات جدارية آشورية إكتشف اآلثاري ليونار 1912وفي عام  *

كانت موضوعة في حانوت المدرسة ومغطاة بطبقة من الجبس وهذه المنحوتات 

منقولة من قصر سين أخي أريبا في نينوى وتم بيعها من قبل الورثة إلى متاحف 

 )أشموليان , متحف سويسرا , متحف أمريكي ,  البريطاني ( 

 

 

 

 

ن التجار ووكالء المتاحف بإستخراج المنحوتات * قيام بعض االهالي بتشجيع م

 الجدارية وبيعها لهم ألن ألحفارين لم يكونوا يعيدون دفن مواقع الحفريات          
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* استلم متحف برلين مسلة تعود للملك شروكين تم العثورعليها في أحد محاجر 

ين قبرص وال تعرف كيفية وصولها الى هناك , ومن المعروف في حوليات شروك

أنه قد غزا قبرص وربما تم نحت المسلة تخليدا لذلك ألحدث  وربما أنها قد تسربت 

من موقع )دور شروكين( بواسطة تجار اآلثار في منتصف القرن التاسع عشر , 

وكان قاطعو األحجار القبارصة قد قشطوا ظهرها المكتوب وقام الشخص الذي 

نسا وأمريكا وألمانيا وأخيرا صارت يمتلكها بعمل مزاد  بين قناصل  بريطانيا  وفر

من حصة القنصل األلماني مقابل سبعمائة فرنك و قام باهدائها إلى متحف برلين 

 (the stones of Assyria – c . j . gad*) *وكانت هذه أول منحوتة آشورية تصل أوربا

منحوتة جدارية( كشفت عنها مديرية أآلثار في ستينات ألقرن 30*توجدحوالي)

ين عندما أعادت فتح قاعة عرش ألملك )سين أخي أريبا( في تل قوينجق وقد ألعشر

أتلفت هذه ألمنحوتات جميعها حينما طالتها يد ألتخريب وألسرقة بعد أحداث إحتالل 

(                                                                  2003ألعراق سنة )  

 

      

 لنمرودشور ناصر أبلي في اي أريبا  في نينوى  وآلكين سين اخلماعتي عرش اق                   

 آشور  فشل ومشاكل 

لتالل افاصطحب رسام عماله وبدأ يحفرفي لنمرود يعطي جديدا  تل اماعاد 

لم  وحزام وغريبان ألمجاورة مثل  شيما موك و كاري وموسى خان وتل موسى و

ن النتائج لجدارية , وألوال بالمنحوتات ان تفكيره مشغكاو  شئعن حفرياته تسفر 

لمحليين ال أن السكان المحاولة للحفر فيها إجة فقد كرر السابقة في آشور لم تأت بنتيا

في , ورغم ذلك لم يهدأ له بال ف لموصللى العودة إنعوه بالقوة وأجبروه على ام

ب صطحلرشى وإمرة أخرى من خالل تقديم ا ( حاول1313لعاشر سنة )الشهر ا

http://www.flickr.com/photos/33366792@N00/5009635874
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ثالثة لتل لمدة   ختبارية في كل مساحة امن عمل خنادق إعامل( وتمكن 100معه )

وهنا  أبيل أشارا توكولتي عثر على منشور طيني للملكولمنحوتات أسابيع بحثا عن ا

ه ب لذي تربطهنسي )فكتوربالس( وحث أحد شيوخ المنطقة الفرتدخل القنصل ا

 فر إلستمرار بالحمعرفة سابقة لمنع رسام من  ا

 الحفريات في تل النبي يونس

بدأ البريطانيون مجازفتهم بالحفر في تل النبي يونس ووجدوا زوجا من ألثيران   

ألمجنحة ذات ألطراز )ألشروكيني( ومعهما تمثالين لكلكامش وتبين لهم بعد قراءة 

ألنصوص أن ألبناء  يعود إلى ألملك )سين أخي أريبا( وهو قلعة عسكرية 

زن سالح  ولكن السكان قاموا بمنعهم من االستمرار بالحفر , وهنا وإسطبالت ومخا

لمنع الفرنسيين حاول الحفار بالس سرقة هذه االثار فتدخل البريطانيون عند الوالي 

لتعاون  مع  علم رولنسون بتطورات األمور قرر عدم اوعندما ,  االثارنقل من 

حد لى ألوصول إحاول رسام ا هومن جانبلطرفين , توترت العالقة بين اف الفرنسيين

ولكن , مع بعض العمال لفنان هودر( )ا يه أخوه كريستيانبعث ألوالثيران المجنحة 

نبه ألقيام لقنصل ألفرنسي بالس من جااليوم التالي حاول السكان منعوهم بالقوة وفي ا

ا ر مما دعألمووهنا تأزمت ا, بمحاولة ثانية لسرقة الثور ولكن السكان منعوه أيضا 

قريبا من رسال مجموعة من الشرطة لمنع الجميع من الحفر لتركي إلى إالوالي ا

 لنبي يونس لى المنسوب إا لقبرم االمسجد الذي يض

 لشريفإستمرار السباق غير ا

كان اليارد بعد خروجه من العراق وعودته إلى لندن قد تم تعيينه موظفا بسيطا 

الحصول على  حاول ل عملهومن خالبدون مرتب  كدبلوماسي في إسطنبول  

 عاد هذا فعال, ولموصل وبغداد بالحفر في حلب وا رساممح لصنيعته فرمان يس

( وكان يحفرفي تل قوينجق في 1314-1312للحفرفي النمرود ونينوى في الفترة )

يتسابقان  أيضا فكاناه  نفس  الفترة  التي  كان  القنصل  الفرنسي  )بالس(  يحفر  في

وكان رسام هو األوفر حظا ألنه تابع خطة اليارد في , منحوتات للوصول إلى ال

موقع في الحفرياتهما في االثنان حفر األنفاق من المكان الذي وصل إليه وقد أنهى  

غلقت الحفريات وبذلك أ (القرم –)كريمين ( بسبب حرب 1314الشهرالثالث )

 الفرنسية والبريطانية في نينوى 
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 لبرونزيةا األبواب

ن المتحف مكلفا م( 1373مرة ثانية سنة )ونينوى رسام للحفر في ألنمرود عاد 

وخاصة التي تعود الى البريطاني للبحث عن المزيد من  اآلثار والرقم المسمارية 

إندفاعا محاوال الحصول على شراسة وفكان هذه المرة أكثر مكتبة آشور باني أبلي 

قطع ال له السكان المحليون بعضولشريكه اليارد , وقد جلب ه أكبر كسب مادي ل

والتي عثروا التي تبعد قليال عن النمرود )امكور بيل(  تل بالوات  منالبرونزية 

 لى هناك , فنقل  حفرياته إ لتلأثناء دفن أحد األشخاص  في المقبرة التي تعلو اعليها 

لمعبد كبيرة ن منتهكا حرمتها فعثرعلى بوابة لمسلميوقام بحفر األنفاق تحت مقبرة ا

لي ضمن قصر آشوري يخص الملكين آشور ناصرأب تكانومامو(  -األحالم  اله)

متر 6بارتفاع ) بجناحين خشبي  باب بقايا  وإبنه شلمانو أشاريد, ووجد في القصر

سم( منحوتة 21( أشرطة برونزية بعرض)3جناح  يزينه )كل , و متر(3وعرض

طولها مجموع حين يتراوح شريط برونزي للجنا (16) بطريقة الطرق أي بمجموع

أحد  ين , وصورفيلملكا وتمثل منحوتات هذه األشرطة حولياتقدم( 261)

ك اآلشوري وربما كان ذلك إعادة لملالملوك يقبل األرض عند قدمي ااالشرطة احد 

يشبه ما ورد في المسلة السوداء ,  جيهو بن عمري حيث انه اليهودلتصوير ملك 

 أثرا نادرا في  األبواب وتعتبرهذه ى بابين أخرينراره في الحفر عثر علوباستم
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 المتناثرة في المتاحف العالمية قطعهاوبعض الرئيسة البوابة البرونزية                       
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تاريخ الفن اآلشوري وأصبح الجزء األعظم من هذه االبواب من نصيب المتحف 

ن رسام باع قسما من منحوتاتها  لحسابه هو واليارد وهكذا تمزقت هذه البريطاني لك

لمؤلف لاإلحصائية نتيجة جهد شخصي  *) * -القطع األثرية الفريدة بين عدة متاحف عالمية:

  (اآلشورية البرونزياتمن خالل متابعة ممتلكات المتاحف من 

 * متحف اللوفر ثالثة قطع  

 يمور قطعتان * متحف والترز للفنون في بالت

 *  وإستولى متحف إسطنبول  على أربعة قطع 

وعثر في بالوات على منضدة قرابين مقدمة لإلله بعل إله الجنة وفيها حفرة مغطاة 

حوليات وغزوات الملك آشور ناصر لبغطاء حجري في داخلها رقيمان حجريان 

اري برئاسة االث ات القرن الماضي قامت البعثة البريطانيةويذكر أنه في ستين 0أبلي 

وفقا لحساباته العلمية هذا العالم الفذ قدر ملوان( بإعادة التنقيب في الموقع حيث )

وجدها  وبعد التنقيب  رابعةبوابة   من وجودومعرفته بالمخططات اآلشورية أنه البد 

تم عرضها  و التي عثر عليها رسام  تكن لألسف بجودة وإكتمال البوابات فعال  ولم

 بعد احداث االحتالل من قطعها  ونهب قسم لموصل في متحف ا

 تجاوزاتعشوائية جهل 

مما يؤكد عشوائية اليارد ورسام وبحثهما عن المنحوتات الجدارية والتماثيل فقط 

هو مجساتهم اإلختبارية في تلول , المخططات والتفاصيل المعمارية ى حساب لع

ورالملكية  قريبا من تلة القص -النمرود  -(  َكلخووار مدينة )أزر الواقعة ضمن أس

وهو قصر كبير جدا ( فيها قصر للملك ) شلمانو أشاريدحيث توجد قلعة كبيرة 

(210  ٌ  ٌX310)مبنية على األرض مباشرة متر مربع( والقلعة  37100اي ) متر

ومندثرة فيها وليست على مرتفع صناعي كما جرت عادة الملوك اآلشوريين عند 

الموقع للسراق اليارد ورسام شيئا ولم يغرهم  يعنلم وبناء قالعهم وقصورهم , 

وكانت جميع محاوالتهم غير مثمرة بعد أن حوتات الجدارية لعدم عثورهم على المن

ات القرن الماضي مجسات إختبارية  , وفي خمسينعدة جربوا الحفر فيه من خالل 

بالتنقيب في تلول قام العالم اآلثاري البريطاني ملوان ويساعده اآلثاري ديفيد أوتس 

كرسي   (19)  وجوانبأزر فإكتشف مشغل عاجيات النمرود حيث عثرعلى ظهور 

كانت لتماثيل والقطع العاجية الصغيرة التي وأسرة ملكية  والمئات  من ا  عرش

ملوان مع تمثالين رخاميين للملك شلمانو أشاريد ثم أوكل  معدة للتركيب أو التصليح 
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ه )ديفيد أوتس( الذي كشف عن قاعة عرش الملك وفيها إلى مساعد1962ألعمل عام 

 حليفه الملك البابلي  ومنصة غاية في الجمال يظهر في واجهتها الملك اآلشوري 

 

 

 المتحف العراقي – ثم تفصيل لواجهتهالملك شلمانو أشاريد منصة عرش ا                      

كا على عرش بابل الذي كان )مردوخ زاكر شومي ( الذي اعاد شلمانو تنصيبه مل

قد اغتصبه اخوه ) مردوك بل اساتي( ويظهر الملكان وهما يتصافحان تأكيدا على 

وكانت جدران القاعة منفذة بالرسوم الملونة بقياس معاهدة الصداقة المبرمة  بينهما 

وبعد ذلك قام أوتس بردم , أكبر من الحجم الطبيعي بدال من المنحوتات الجدارية 

تاركا إياها لألجيال القادمة وعثر قرب قاعة العرش على لوحة جدارية من القاعة 

متر( تمثل مشهدا آشوريا تقليديا وشائعا أيام الملكين  4الطابوق المزجج بإرتفاع ) 

آشورناصر أبلي وأبنه شلمانو أشاريد ويمثل الملك مرسوما مرتين بشكل متناظر 

ر  يشبه تماما اللوحة الجدارية المركزية وبينهما شجرة الحياة المقدسة  و هذا المنظ
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اآلن في  في قصر الملك آشور ناصر أبلي, وتوجد منصة العرش واللوحة  الجدارية

كان الموقع عبارة عن حصن عسكري و,  القاعة اآلشورية في المتحف العراقي

يستخدم لخزن السالح وإستقبال وتوديع الجيوش اآلشورية المحاربة وفيه ساحة 

كبيرة غير اخرى ستعراضات العسكرية حيث وجدت منصة عرش ملكية كبيرة لإل

كذلك وتدليال على جهلهما و0( متر تقريبا 4X3مزينة بالمنحوتات بقياس )

 في النمروديحفران في قاعة عرش الملك آشورناصر أبلي  اعندما كانوعشوائيتهما ف

إلى ما  ينتبهاكانا يجلسان على مرتفع يعلو قليال عن مستوى أرضية القصر ولم 

ريطانية برئاسة هذا المرتفع البسيط تحتهما وقد تحرت البعثة الب هيخبئيمكن ان 

تحته عن )المسلة الصفراء( وكشفت  ذلكات القرن العشرين )ملوان( في خمسين

التي و النادرة والجميلة في شكلها ومحتواها والموجودة حاليا في متحف الموصل ,

 ستة عشر الف م اإستخدووبناء  القصر   يده  للمدينةيتحدث  فيها  الملك عن  تجد

وادي نهر  عامل آرامي جلبهم منالف  سبعة واربعونعامل محلي من اآلشوريين و

قصره و بإكمال   أعادهم إلى بالدهم بعدما إحتفل معهم ولعاصي ودفع أجورهم ا

 ر من ستينالدبلوماسية والشعبية والوالئم التي أقامها و ضمت أكث شاركهم الحفالت

الف شخص من الملوك واألمراء وأبناء المدينة والعاملين فيها وإستمرت سبعة أيام , 

سورنينوى حدى بوابات انه سبق وكشفا عن  إ)اليارد ورسام( من بعض تخريبات و

ز )الشروكيني( لم يتسن لهما لطرا( وكان يزينها ثوران مجنحان من ابوابة نركال)

كشوفين  بدون إعادة دفنهما مما جعل األعراب  الوقت لسرقتهما وتركاهما م

 0 بيوتهمجدران لطالء جبس ستفادة منه كمادة لإلوحرقه يقومون  بتكسير أحد هما 

 وقد قامت المديرية العامة لآلثار في ستينات القرن الماضي بصيانة

                 

 تفصيل               جدارية اشورية مزججة                                       
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عاودت التنقيب  ثم , شكلها األصلي وحماية الثورين سابق وإعادتها إلى نركال بوابة 

خمة  ن ضثيرالربعة  تماثيل ات القرن الماضي وكشفت عن أالبوابة  في تسعينفي 

  0 الجهة الخلفية  من البوابةلهة مجنحة  تزين أخرى  مع  أربعة  تماثيل آل

الخافت ضوء العلى  ليال  في تل قوينجق ان للحفر يعمد  رساماليارد و وكان 

بسبب عدم   افكان , ا يقومان بالسطو خفية على حصة الفرنسيينعند ما كانلفوانيس ل

إثارة بان الطبقات والوحدات البنائية مما تسبب قع و يتلفلموان ايدمروضوح الرؤيا 

 غيرأخالقي وحربن تنافسهما وكاالبريطانية والفرنسية  المشاكل بين القنصليتين

والفوز باألسبقية  ثارخفية بين طرفي اإلستعمار لإلستحواذ على أكبر كمية من اآل

 تدمير تراثالعواقب إلى بلدانهم بدعوى كسب السباق حتى لوكانت  هاإلرسال

 الشعوب  المبتالة بهم

 االشوريةلآلثار اخطر مدمرو  مهربال رسام دهرمز

مائة ريب  حوالي تهشخصيا بسرقة و عترافهعمله  بإ  قام  رسام خالل  سنوات

وأوربا لى بريطانيا إ بالد الرافدينقطعة أثرية قام بنقلها من   واربعة وثالثون الف

يحق لنا أن نتسائل عن أحقية و ,شراكة  مع اليارد  الى المتاحف  وبيع بعضها

 وهي ليست ملكاا  المكتشفاتالكثير من هذه على  اليارد ورسام باإلستحواذ شخصياا 

هو من حق  لهما بل إن حق اإلمتالك والتصرف إن جاز لنا القول تجاوزاا 

 المؤسسات األكاديمية التي تدعي حصولها على األذن بالحفر وأخذ المكتشفات ,

إخواننا الكلدان المدافعين عنه بسبب إنتماءه القومي لهم ولألسف يقول البعض من 

 والحقيقة منحه الهدية , ية ولكنهم ال يعرفون سببهدية مال تورين قدم له متحف أن

اثنى عشر الف أن األكاديمية العلمية في تورين أعطته الجائزة البرونزية وقيمتها 

في النمرود   ( ثمنا لتسعة جداريات سرقها من القصوراآلشورية1332سنة )  فرنك

اب بل تمنح كت مالية ةائزحيث ان األكاديميات ال تمنح ج  وباعها الى متحف تورين

  او مدالية اوعضوية شرف تقديري

واألكمل من المنحوتة  الجدارية  مثل جمل وكان يقوم أحيانا بإختيار الجزء األ

الكاملة التي لمنحوتة ا لمجنحة ويقوم بقطعها منرؤوس الملوك واآللهة والثيران ا

وألنه , للمنحوتات   تمثل عمال فنيا قائما بذاته وبذلك كان يقوم بتدميرالدالالت الفنية 

كان قد باع ضميره للشيطان ولم يكن  يمتلك  الروح  الوطنية المنتمية لبالد الرافدين 

ألنه ينتسب أصال إلى عائلة مرحلة من األناضول وليس له جذور تربطه ببالد 

 أكمل فقد الرافدين , وبسبب رغبته لخدمة اسياده البريطانيين وقلة خبرته 
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  ا رسام إلى متحف تورين ملنمرود باعهمنحوتات مسروقة ومقطعة من قصور ا                      

 سين أخي أريباالملكين ور الملكية في النمرود وقصري قصالتدمير كل ما تبقى  من 

في قوينجق  ناهبا أجمل األلواح المنحوتة  والتي  تعتبر اليوم   أبلي شوربانيحفيده آو

منحوتات  قصر خاصة  تاريخ الفن في العالم القديم و من أهم األعمال الفنية في

إستراحة الملك وزوجته في حديقة القصر )آشور باني أبلي ( التي تصور مشاهد 

واإلحتفال باإلنتصارفي المعارك وحربه ضد بالد عيالم وضد القبائل العربية وضد 

 ال لديهلموبسبب وفرة ا,  سودشوم أوكن( ملك بابل ومشاهد صيد األ شمشأخيه )

بالحفريات الشاملة حيث يستخدم مئات   العمال  في  المواقع  األثرية   يقوم كان

ويفتح عدة أماكن للحفر في نينوى العراق   جنوبو  وسطوفي شمال لمختلفة ا

ونمرود وبالوات في الموصل وسبار والدير وبابل وبورسيبا وكوثا وتلو في 

بدون  رون   عشوائيا على هواهم  واحد , ويترك العمال  يحف وقتالجنوب في 

ويمر عليهم  بين شهر وآخر ليأخذ المكتشفات  مقابل مبالغ مالية بدون رقابة 

اوالرقم أومعرفة الطبقات ألتي وجدت فيها  تمام بمعرفة أماكن العثور على اآلثارهاال

كانت تتحطم بين أيدي العمال غير المهرة لتي وهكذا ضاعت االف  الرقم الطينية  ا

يدفع أكثر من تجار اآلثار ومندوبي  إلى منويبيعون بعضها بها الذين ال يهتمون 

ع ضاللحصول عليها ف ونتنافسالذين كانوا يالهيئات الدبلوماسية ووكالء المتاحف 

كان يستغل  و ,لمعمارية  للمواقع والتفاصيل  ا لخرائط الكثير من  المخططات  وا

لسرقة  ليقوم بغزواته عليهاعن موقع تلو يك دو سارزالحفار الفرنسي فترات غياب 

 الرقم الطينية المكتشفة ويشتريها لصالح المتحف البريطاني 
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 مكتبة سبار

العشوائية فقد تمادى ورسام  بسبب من الفوضى التي احدثتها حفائر دوسارزيك

ة العشوائيحفرياتهم وقادتهم االثرية بالسطو على المناطق الحفارون من ابناء القرى 

اربعين الى خمسين كانت تحتوي على ما يقارب   ,في سباركتشاف مكتبة كبيرة إل

تناثرت  المكتبة   ون أيادي العمال بي حوالي الفي رقيم  منها م تحطرقيم  الف

لمتحف لسلمها رقيم  ثالثين الفولى  رسام  على ستوإ, الكبيرة في أنحاء العالم 

بناء على بعض هذه المكتبة رقم  ن عددأ , علما إن بعض المصادر ترجحالبريطاني 

يترك  المواقع  رسام , وكان لف رقيم مائة وثالثون ا   كان بحدودالمعطيات 

وكان ذلك فاتحة للحفريات غير  يجعلها عرضة لسراق اآلثارمكشوفة  مما 

المشروعة التي عمت البالد بتشجيع من وكالء المتاحف األوربية وهواة جمع 

ويوجد اآلن في متاحف العالم ما اليقل عن مليون رقيم طيني ,  التحف في الخارج

وعدد كبير منها هو من سرقات اليارد ورسام وبقية الحفارين البريطانيين 

يزيل كان  والفرنسيين واأللمان واألمريكان , وعندما  كان الحفر يتم  بإشرافه

ن قم الطينية التي إوالر  االثارالجدران والكتل الحجرية التي تصادفه  في بحثه عن 

كيفية ومستوى طبقات  الل  الحالة التي وجدت فيها وال  يسجعثر  عليها  فهو 

 كانو, قلب التل رأسا على عقب يرية عندما ايتلف كنز المعلومات األثو هاراثعم

ببساطة أنه القول و مساح  ويمكن مل  بمفرده بدون  وجود  مهندس أو رسام أيع

, ويقول عنه عالم اآلثار ت وعلم اآلثار براء منه  مقاول حفريامخربا وكان 

أن الطرق التي إتبعها رسام كانت تناقض تماما المبادئ األساسية لعلم هيلبرشت )

تصرف غير ( , ويصف أآلثاري البريطاني سيتن لويد أعمال رسام بأنها )اآلثار

 (  الئق

 

 

 

********************************************************** 

العاجيات والبرونزيات والتحف الصغيرة في بناية  من*)كان اليارد ورسام يقومان بتخزين مسروقاتهما 

  مما يجعلها عرضة للعبث والسرقة(في الموصل وبيت األخوين رسام  القنصلية البريطانية
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 نهائيا لعملإيقاف رسام عن ا

للحفر في  1331بج( عام س )السيرإيرنست الفريد واال ثاريقرر المتحف إيفاد اآل 

رية إلى السوق مع التوصية  ن كيفية  تسرب المكتشفات اآلثق عالتحقكلفه بنينوى و

) بج( أن رسام  وقد تأكد ,  له بأن المهم هو  تأمين الحصول على الرقم الطينية 

قوا مع تجاراآلثارعلى إتفولم يكونوا أمناء    ة عمالبعهدالحفريات مواقع يترك  كان

ألتي بدأت تتسرب وتظهر في لطينية من المكتشفات وخاصة الرقم ا اهم قسمبيع

خالفا تح عدة مواقع للحفر في آن واحد , إضافة إلى قيامه  بفبكثرة األسواق 

مدى التخريب الذي قام به رسام في نينوى )لبج( تبين ولتوصيات المتحف , 

د من المواقع األثرية في والنمرود وسبار وتل ألدير وبابل وبورسيبا وكوثا والعدي

فرفع ,  والتي كانت سببا لفتح الباب أمام ألحفريات غير الشرعيةجنوب العراق 

تقريرا بذلك إلى المتحف و بناء على توصيته تقرر إيقاف رسام عن العمل نهائيا 

عدم السماح تقرروكذلك , ( 1331) من عام بالحفر بدءا لسماح له مجددا وعدم ا

فعند  ) بج( بذلك  تفولم يك ,لوقت ح أكثر  من موقع بنفس ابفت خرآ حفارألي 

 رسام  وعائلته متهما إياهم  انية ضد مام محكمة بريطأ رفع دعوى عودته إلى لندن 

إلى واقعة ثابتة وهي أن واستنادا ( بالتخريب المتعمد لآلثار والسرقة والتزوير)

يقوم ستيان رسام كان القنصل الفرنسي في الموصل قد كشف أن الشقيق األكبركر

مما جعل القنصلية البريطانية في  * بمنزله اآلثار في ورشة خاصة وبيعبتزوير

أمام  المتاحف  العالمية   الشقيقينوقام بج بفضح , الموصل تحد من حركاته 

, إال أن المتحف البريطاني خوفا على سمعته كاديمية والمؤسسات  الثقافية واأل

حيث فقد تدخل الغالق القضية والتغطية على الموضوع وحتى ال تنتشر الفضيحة 

ألن نصف اآلثار اآلشورية  في المتحف هي من ن عليه محسوبا نأن الشقيقي

وتذهب لتصديق  هماتدور حوللديه شكوك  تعلما أن المتحف نفسه كان,  سرقاتهما

رفع بسرقة بدعم من اليارد شريكه في  جريمة الرسام قام  بعد ذلك ,  أتهما به ما

دعوى ضد العالم  )بج( بتهمة القذف العلني وتمت تسوية القضية بالحكم على )بج( 

سخرية الصحف أللندنية تندر و( جنيه وكان الموضوع محط 10بغرامة قدرها )

حيث تم تناسي القضية األساسية التي أقيمت الدعوى على أساسها وهي التخريب 

  والتزوير

********************************************************* 

( *the stones of asyria-c.j.gadd) 
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جميع محاوالت اليارد في الدفاع عن شريكه إال أن ذلك لم يجد نفعا من رغم بالو 

أثرى ثرائا فاحشا كان قد مقابل معرفة اآلثاريين والمتاحف بأساليب رسام الذي 

إشترى دارا   فقد,  ة مع الياردوكسب أمواال طائلة كان يجنيها من بيعه لآلثار شراك

وكانت والي الموصل , فخمة  تعود إلى أحد أغوات اإلنكشارية األتراك الذي قتله 

ها قيمة الدار تقدر وقتها بمبلغ كبير جدا إال أن رسام إشتراها بأقل من عشر سعر

وقام برصف ساحتها المكشوفة   باون فقط( من عائلة اإلنكشاري300بمبلغ )

وال زالت الدار موجودة في الموصل منتزع  من  القصور  اآلشورية , بالرخام  ال

من فترة الحكم العثماني في القرن التاسع  ميزتكمعلم  تراثي ممحافظة على وضعها 

 عشر 

 الئهابريطانيا تكافئ عم

الجنسية البريطانية  من أجل أن  مابمنحهاألخوين رسام عميليها بريطانيا  كافأت

نظرة  عمالءلل وسط المجتمع البريطاني المتزمت الذي ينظر مكانا   ماله ايجد

لمياه مسؤول عن شبكة اك بسيطة بوظيفة هيينعتم تأما هرمزد فقد , واحتقار إستعالء

لبريطانية ام إستخبارية  وجاسوسية  لصالح  المخابرات  ابمه تكليفهتم في عدن و

 تعاما وما 34لى عمر في لندن إ  باقي عمره عاشوفي ميناء زنجبار وأثيوبيا , 

من أية جهة أكاديمية أو علمية  كأثاري أبداولم يعترف به ( 1910)  عامتماما منسيا 

نسبت جميع اإلكتشافات العشوائية المهمة التي تمت قد و, بريطانية كانت او اوربية 

وسقط إسمه تماما من بين أسماء  إلى البريطانيين اليارد وروس ولوفتس على يديه

اآلثوريين الذين يفاخرون بإنتساب هذا الكلدان ن , وهنا أتمنى على إخواننا اآلثاريي

 همبعضال نعذر ول الى طائفتهم أن يراجعوا مواقفهم ويسقطونه من تاريخهم , لرجا

 لكاتبة ته  ازوجيحولون الحديث بإتجاه   فانهم سيرته عن حقائق عندما يتحدثون

خمسة االف رأس ها أن جدها كان يملك بأحد كتالتي سبقت زمانها والتي تقول في 

أمراء الجزيرة العربية في نجد والحجاز حتى لكه هذا ما لم يكن يمو من أإلبل 

األوبرالية لمغنية أوشيوخ شمر وأمراء ربيعة ويتحدثون عن إبنته الممثلة وا

المرموقة التي صارت تغني وتمثل بأشهر المسارح في العاصمة البريطانية لندن 

 لوال سبي شرف بال اصل القضية وهي ان هرمزد رسام كان رجال نكرة ويتناسون 

 حد ان يفاخر به ال
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 واالس بج عالم آثار وسارق ومهرب

والغريب أن عالم اآلثار ) بج ( الذي تصدى لرسام  وفضحه  قام بالحفر سبعة 

(  في نينوى وسباروتل الدير وحصل على عدة آالف من 1391 -1331مواسم )

لطينية قام بتهريبها سرا  إلى بريطانيا بعيدا عن أعين السلطات العثمانية , الرقم ا

ئ قا مملوءا بالرقم الطينية من شاطويذكر بج في مذكراته أنه حاول أن ينقل صندو

وحدث أن الحظه أحد شرطة , المرفأ التجاري في بغداد الى متن مركب بريطاني 

بج استطاع أن ينتزع الصندوق ويقفز  الكمارك فأسرع اليه وأمسك بالصندوق إال أن

به إلى متن المركب البريطاني وبذلك أصبح عرفا على أرض بريطانية وال يحق 

ة , وكذلك قام  يلشرطة الكمارك العثمانية استعادته وإال فستحصل مشكلة دبلوماس

ويهودية إلى  عربية وإسالمية وسريانية  ( مخطوطة1200بج بسرقة وتهريب )

طالبت مديرية اآلثار  وقدفي أواخر القرن التاسع عشر  لبريطاني ا مكتبة المتحف

ن جدوى , وهكذا نجد حتى علمائهم األكاديميين الذين يدعوسترجاعها ولكن دون بإ

وهذه اآلثار األعراف األكاديمية الشرف ومجردين من محاربتهم للسرقة هم سراق 

هذه التصرفات تعود إلى والمخطوطات كانت وال تزال من حق العراق , ويبدو أن 

المعايير المزدوجة في أخالقيات المجتمع البريطاني في العصر الفكتوري المعقد 

يعيش التناقض الحاد بين الشرف والفروسية مجتمعا الذي إختلطت فيه القيم وكان 

 من جهة والجشع واأليمان بالمكيافيلية من جهة ثانية 

 ولقب ال يستحقه حقيقة اليارد بطل مزيف

ر غم النجاح الذي أصابه اليارد بعد وصول ألمنحوتات اآلشورية إلى لندن ونشر

بين البريطانيين إال أنه كان يشعر بأنه لم  عجابكتبه عن نينوى والتي كانت تثيراإل

وسط حياة المجتمع   فبعد الضجيج ألذي سرعان ماخبى,  يأخذ حقه إجتماعيا 

اقه بسهولة فإنه كان يطمح للحصول بإخترألحد الفكتوري المتزمت الذي ال يسمح 

وقد جاءه , على منصب في السلك الدبلوماسي وكان ذلك عنوانا للوجاهة اإلجتماعية 

مساعدا للسفير البريطاني في تم تعيينه و (1333)في نهاية عام ذلك متأخرا

مكافأة له على الشرفي هذا المنصب الدبلوماسي  وكان, مرتب بدون إسطنبول 

( جنيه 210يطاني وبعد ذلك تم تعيينه براتب سنوي )لبرلمتحف اه لسرقاته وخدمات

منحته الحكومة البريطانية وسام   ثم,  وإستمر في منصبه لفترة وجيزة إسترليني

الفارس ولقب سير وهما أعلى وسام ولقب يمنح لألبطال الذين قدموا خدمات جليلة 

في معركة الطرف األغر  بالدهم مثل األميرال نيلسون الذي إنتصر على نابليونل
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المحموم الذي لم يكن صانع وشتان بين نيلسون المحارب الكبير واليارد السارق 

تم إعتماد  تسمية  اليارد  أبا  لألثار اآلشورية  من  قبل  العديد  من  قد و, معجزات 

من قبل هذه  محضاالبريطانية واألوربية وكان هذا التصرف نفاقا  الجامعات

وإذا كان هنالك من , اآلشورية  االثارعلى منه ل تسهيل حصولها المؤسسات ألج

يستحق هذه التسمية من بين علماء اآلثار رغم سجله الملطخ بالسرقة فهو 

ن وهكذا فاألذي تسلق جبل بهستون ونسخ الكتابات المسمارية,  الرجلرولنسون( )

 هإكتشافات البريطانيين يصنعون أبطاال من ورق فهم يظهرون الجزء المبهر من

ويدفنون الجزء الوحشي واغلبها تمت على ايدي اخرين ولكنها نسبت اليه األثرية 

يظهر على حقيقته مجرد لو جردناه من هذه األلقاب التي أسبغوها عليه فسومنها , 

بلعنة  امطاردسيبقى و,  لتوراتيةلصورة الفنية لآلثار اآلشورية واصياد كنوز دمر ا

وحطم , أحد أهم أركان حضارة عظيمة أكثر مما أكتشف منها وأنه قد أتلف التاريخ 

إطارها الفني الذي يحتويها ويمثلها أال وهو الثيران واألسود المجنحة واالف 

كان هو و و, فى بعيدا عن وطنها انقلها إلى المنالتي و المنحوتات الجدارية 

سلسل ممنهج المتحف البريطاني يسيرون وفقا لت ومن عمل معهم ورسام رولنسون و

خلفوا إرثا شوفينيا ثقيال سيبقى محموال على و لبالد الرافدينلمحو ذاكرة التاريخ 

هل يمكن لإلنسان المتحضر من دعاة العلم والثقافة أن يتناسى ويتجاهل ف, هم كواهل

شروع والتشفي واإلنتقام لدى لحضارة إلرضاء نزعة اإلثراء غير الما لهذه ما جرى

روا المواقع ذات البعد الحضاري اإلنساني وعليهم األن أن قد دمل ,أفراددول و

,  يبادروا إلى إصالح ما خربوه وإرجاع ما سرقوه وهذا أقل ما يمكن أن يقوموا به

إذا درسنا الشرق االدنى وعظمنا شأنه فإننا بذلك نعترف بما علينا من دين لمن )

جب ان يؤدى من زمن شادوا بحق الحضارة االوربية واالمريكية , وهو دين كان ي

ليس التاريخ االموكب الدول والحضارات التي تنشأ وتزدهرثم تضمحل  --  بعيد

وتفنى , ولكن كال منها تخلف ورائها تراثا من العادات واالخالق والفنون تتلقاه 

   ( قصة الحضارة –ديورانت       * الحضارات التي تأتي بعدها عنها

 لجميلالتشفي ونكران ا

ن رسام ورولنسون وروس ولوفتس( أنه لم يكن لهم )اليارد واالخويم نحن نعل

كذلك فإن  ,معرفة في علم اآلثار وفي تمييز الجدران عن التربة المحيطة بها 

الحفريات العشوائية التي قاموا بها قد أتلفت وإلى األبد الرسوم الجدارية الملونة 

يقال تبريرا ألفعالهم بأن علم  ماكل والمعالم والمخططات الهندسية  , وبالرغم  عن 

 والسرقاتاآلثار الحديث لم يكن قد ولد بعد إال أن ذلك ال يشفع لهم واليبرر التدمير 

المتحف البريطاني حيث لم يظهر الجميع أي إحترام  ودعم موافقة بألتي مارسوها 
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ال من لهذه الحضارة اإلنسانية العظيمة السباقة التي ال نظير لها  أما اليارد فهوبد

 اآلشورية فإنه يعلن تشفيه وإنحيازه ضدها , حيث يقولالحضارة العرفان بجميل  

 أنه خالل تجواله  في قصر الملك )سين أخي أريبا ( تبادر إلى ذهنه نبي اليهود 

أن  )ويقول*( يتضرع لربه أن يبعد شرالملك اآلشوري عن أورشليم)أشعيا( وهو ) 

ن الزمان حتى حل الخراب بنينوى وغطى ة  قد تحققت فلم يمر قرن مالنبوء

 (نورا اكوبي –الطريق الى نينوى  * التراب كل شيئ 

  ستعراضيةشخصية إ

وللكشف عن بعض الجوانب في شخصية اليارد فقد كان كثير اإلستعراض أمام 

اآلثار اآلشورية إلى العوائل  من الطبقة  كان يهب الكثير منفالمجتمع البريطاني 

أهدى خطيبته قالدة  حيث شخصية ,ممتلكات عتبرا أن هذه اآلثار األرستقراطية م

من األختام اإلسطوانية النادرة وقدم الى ملك بريطانيا إدوارد السابع منحوتتين 

وأهدى إلى والدة  لمالك مجنح قام الملك بأهدائهما إلى المتحف البريطاني الحقا,

وكانت هذه  لكلكامش تمثالينمع زوجته منحوتتين كبيرتين  لألسد والثورالمجنحين 

المنحوتات األربعة ضمن الشحنات األولى من اآلثار اآلشورية التي وصلت إلى 

وقام إستحوذ عليها لنفسه  هتمام والشهرة إال أنهاالبريطانيا  وحظيت بالكثير من 

 كلكامشمتحف المترو بوليتان وتمثالي  إلىببيع االسد والثور ( 1914سنة )الورثة 

لد زوجته وهو ووهب الكثير من اآلثار اآلشورية  إلى وا 0 بريطانيللمتحف ال

إكتشف  1912صاحب قصر كبيرتحول بعد وفاة صاحبه إلى مدرسة , وفي عام 

آشورية كانت موضوعة في حانوت اآلثاري ليونارد وولي سبعة منحوتات جدارية 

أخي  وهذه المنحوتات منقولة من قصر سين الجبسمغطاة بطبقة من المدرسة و

, متحف سويسرا  ,إلى متاحف )أشموليان  في نينوى وتم بيعها من قبل الورثة أريبا

 البريطاني ( ,   , حف أمريكيمت

( منحوتة جدارية آشورية للبيع 26اليارد بعرض ) ( قام ورثة1919وفي عام  )

 هدائها إلى ألمتروبوليتان إ( منحوتة و16) إشترى منها ألثري أألمريكي روكفلر

جزء من استحقاقه االثار لنفسه كبعض افراد عائلته يحثونه على اخذ بعض  وكان

وقام بتخزينها في  االثارالعشرات من فعال أخذ , وقد ألنه هو الذي قام باكتشافها 

 , ونشير هنا إلى أن ورثة اليارد في بداية والد زوجتهل البيت الريفي الكبير العائد

 وأصحاب الشركات في بريطانيا بسبب غنياءمن األيعتبرون كانوا القرن العشرين 

إياه اليارد من ثروة جاءت من بيع اآلثار اآلشورية  وقد بقي الكثير من  ما أورثهم

نة في بيت والد زوجته الى بداية القرن العشرين حيث والمنحوتات االشورية مخز

أن نتسائل  و يحق لنا قام الورثة ببيعها الى عدد من المتاحف االوربية واالمريكية ,
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إذا لم يكن هنالك إتفاق وتواطؤ بين المتحف البريطاني واليارد على تقاسم 

وإذا كانت الحفريات في نينوى والنمرود وغيرها تتم لصالح المتحف  المسروقات

 البريطاني وبتمويله فكيف كانت هذه اآلثار  تتحول إلى ملكية خاصة لاليارد ورسام 

 

 لنادرةمن األختام اإلسطوانية ا قالدة -دية اليارد لخطيبتهه

   

 لبريطانيالمتحف ا     لمتروبوليتانمتحف ا -االقدام( اختالف منحوتتا ثور واسد مجنحان)تالحظ 

http://www.google.jo/imgres?q=british+museum+assyrian+arts&um=1&hl=ar&biw=1186&bih=535&tbm=isch&tbnid=fXRxzonzoL8k9M:&imgrefurl=http://arthistory.about.com/od/from_exhibitions/ig/treasures_from_assyria/aae_mfab_0809_16.htm&docid=iw59Zgej_agNYM&w=1200&h=903&ei=yOOFTqDyOoSi4gTS0ZWODw&zoom=1
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 لمتروبولتانا روكفلرإلى متحف اموهبه جداريتان                                  

 لذنبعذر أقبح من ا و صحوة ضمير عابرة

برة كتب اليارد الحقا عن مشاعره وهو يشاهد ليال أسدي وفي صحوة ضمير عا

حين إقتربت هما فيقول )يبوابة قصرالملك  آشور ناصر أبلي قبل أن يقتلعا من مكان

من حافة الجدار الترابي العميق الذي يحيط باألسدين كان القمر قد إكتمل , 

لظالل وضوءه الناعم يزحف على قسمات الرأسين البشريين القاسية طاردا ا

المعتمة التي كانت ما تزال تغطي جسمي األسدين وشيئا فشيئا راحت تظهر 

أعضاء العمالقين األسطوريين من القمة حتى غدا الوحشان واضحين أمامي أنني 

لن أنسى تلك الليلة وال األحاسيس التي أثارها في نفسي هذان الحيوانان الرهيبان 

ط األطالل شاهدين على ما تركه , فبعد عدة ساعات لن يعودا واقفين في وس

اإلنسان من أعمال خالل قرون عديدة ,  وبدا كما لو أنه إنتهاك لحرمة هذا المكان 

أن يفصل األسدان عن مكانيهما لمجرد أن يصبحا أعجوبة تمتع أنظار المشاهدين 

في عالم جديد , لقد كان من األجدر أن يبقيا في موضعيهما منسجمين مع الوحشة 

ط بهما , وألنهما موكالن بحراسة القصرفي أوج عظمته فلقد كان من التي تحي

  ( نورا أكوبي –الطريق إلى نينوى  * األصوب أن يتركا يحرسانه بعد أن ناله الخراب

هنالك من يعتقد أنه كان كتب اليارد في أواخر أيامه مبررا جرائمه ومعزيا نفسه )و

لى مرحلة متأخرة يكون فيها علم من األفضل لو أجل إكتشاف اآلثار اآلشورية إ

اآلثار قد تطور فلربما أمكن عند ذاك اإلحتفاظ بأغلب اآلثار وهي في حالة جيدة  , 

و أنه لو جرى إكتشاف المنحوتات اآلشورية في وقت أسبق حين لم يكن هناك من 

يملك من المعلومات ما يكفي للحفر عنها لكانت تعرضت للدمار من  المتعصبين , 

جرى الحفر عنها في مرحلة متأخرة فالحكومة التركية ما كانت لتسمح بنقل أما لو 
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وقد  قال ذلك بعد أن عرف حجم الجريمة ( نفس المصدر * اهذه المنحوتات من مكانه

نفسه فإنه يقدم الدنيئة أفعاله لسرقاته والتي إرتكبها بحق اآلثار اآلشورية وتبريرا 

ثار للعالم , و لكن بعد أن هدأ المهرجان في الذي أظهر هذه اآلهنا كمبعوث العناية 

لندن وخفت الضجة التي سببتها الثيران المجنحة واألسود والمسالت والجداريات 

كل شئ مكانه أخذ ه المرتكبة بحق اآلثار اآلشورية ثم وإفتضاح حجم الجريم

ومهاجمته من قبل األكاديميات العلمية والصحف  الحقيقي  فقد تم فضح اليارد

 ريطانية ولكن بعد فوات اآلوانالب

                                           

 رسوم كاريكنورية  في الصحف البريطانية تهاجم اليارد                    

  رولنسون شخصية مركبة

يرة فهو متمكن قدرات ومواهب كث فكان جاسوسا بريطانيا معتمدا وذا رولنسونأما 

 -الطريق الى نينوى * كان يبدو فضا ومتغطرسا في معامالته) و من عدة لغات شرقية

يتحلى بشخصية رصينة هادئة و له عالقات ودية مع الدبلوماسية  و, ( 0نورا أكوبي

من قبل المخابرات البريطانية حيث  قدراته هذه تم أستغاللو األوربية والعثمانية

وفي إيران زار جميع ,  ان وإيران متابعا أحوال القبائلساح في مناطق أفغانست

 رية ونالت إهتمامه بشكل خاص واجهة جبل بهستون في كرمنشاه حيثاآلث المواقع

قروي بمساعدة من قام بعد جهود كبيرة و, ها( قبره فيحفر الملك اإلخميني )داريوس

بإستنساخ ثالثة نصوص من الكتابة المسمارية كتبت باللغات الفارسية القديمة  محلي

كان هو السباق لفك طالسم وضعها بين أيادي علماء اآلثارولبابلية ووالعيالمية وا

أن يسمى )أبوعلم فهو يستحق ( ولذا 1344-1331بة بين األعوام )الكتاهذه 

تعلق األمر بسرقة ونهب يعلم خدمة كبيرة ولكنه عندما لهذا الدم قو , اآلشوريات(
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وروس ولوفتس ورسام وكان اآلثار اآلشورية فلم يكن أقل إندفاعا من رفاقه اليارد 

هو من يحصل لهم على الموافقات من الجهات العثمانية ويوفر الغطاء الدبلوماسي 

وهو المسؤول عن أختيار المنحوتات واإلشراف على إيصالها إلى   لسرقاتهم

المتحف , ورغم تلك المسؤوليات فإن ذلك لم يثنه من اإللتفات إلى منافعه الشخصية 

آلشورية حيث باع لحسابه عدد من الجداريات واآلثارإلى على حساب اآلثار ا

  واالوربية والروسية المتاحف األمريكية

 بالد الرافدينحضارة أهم كشف أثري في تاريخ 

 *مكتبة آشور باني أبلي 

 عالم وسارق آثار000جورج سمث  

 وكانت رقم المكتبة من الطين) آشور باني أبليصول رقم مكتبة ( سنة من و17بعد )

قام لبريطاني لى المتحف اإ( والناعم الملمس تماما المفخور والمغسول والمنقى جيدا

سلسلة من  على ( جورج سمث احدهم )دراستها علماء المسماريات وعثر ب

  في كسرة من الرقيم الحادي عشرو , تحتوي على ملحمة كلكامشطيني رقيم( 12)

ذلك   جاءالكريم , ولقرآن وفي اكره في التوراة لوارد ذلى الطوفان اشارة إوجد إ

خيش معركة مدينة الومنحوتات  السوداء شلمانوأشاريد بعد إكتشاف مسلة  الملك 

لذي فسره ( ا ختم اإلغواء) لسومري ا سطواني إلاليهودية و إكتشاف  الختم  ا

, وفي الشهر مز إلى أدم وحواء وشجرة الخطيئة بأنه ير حينه آلثار فيلماء اع

ارت ضجة كبيرة كتشافه فث( القى سمث محاضرة نشر فيها خبر إ1372ألول سنة )ا

 لتوراتييناعلماء اآلثار ومن لكهنوت في أوساط العلماء ورجال الالهوت وا

فإلتهبت مشاعرهم , الذين تربوا على أساطير الكتب المقدسة المتحمسين والنصارى 

فحدثت فورة حماسية  , الدينية وزاد ذلك من حدة اإللهام والخيال الشعبي التوراتي

ورائهم السراق وتجاراآلثار بإتجاه أرض وجميعا بعدها ندفعوا حركة إنفعالية إو

الحارس العثماني كان والشهرة , ولمال سهم الدينية وهواجس اهواجلرافدين تدفعهم ا

الجديدة بأن الفن فوا من جهودهم للحفرعلى أساس الفكرة فكث,  لنوم في ا اغارق

ثرية والنصوص المسمارية في نينوى وبابل  هاتان المدينتان اللتان واألكتشافات األ

 خرجتا توا من ثوب األسطورة لتدخال باب الحقيقة التاريخية هي تأييد لما جاء في

مدفوعة بهواجسها التوراة , عندها قامت جمعية علم اآلثارالمتعلق  بالكتاب ألمقدس 

 ( للبحث عن الكسرة1373م )سمث( إلى نينوى عابإرسال   )جورج  الدينية 

 المكملة لرقيم  الطوفان وعثرعليها  بعد أسبوع من وصوله في المتارب التي خلفها

 ( وألن حفرياته غير 1374-1373سمث بالحفرلموسمين ) اليارد وراءه وإستمر
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 يم واحد ام ثمانية رق                   جورج سمث              لطوفان            رقيم ا             

بها من الباب العالي فقد قام بتهريب عدة آالف من الرقم الطينية بعيدا عن مصرح 

عيون السلطات العثمانية  التي أحست بذلك الحقا فأوقفت حفرياته وصادرت ما كان 

بحوزته من آثار ورقم المكتبة , ولنا اآلن أن نتصور حكم التاريخ على تصرف هذا 

( 1376كونه مهربا لآلثار وسارقا نموذجيا , وقد حصل سمث عام )العالم الشاب ل

على أذن ) فرمان ( من الباب العالي للحفر في نينوى إال أن ألكوليرا  كانت قد 

أجتاحت البالد حينذاك فترك الموصل  وذهب إلى حلب حيث توفي ودفن عام 

(1336 ) 

ابة لصامدة لكتدة الخالدة واه المكتبة بسبب إستعمال الطين الماهذرقم  تأتي أهميةو

كل مظاهر الحياة والوجود البشري كالوقائع السياسية  تشملاألفكار التي 

أساطيرالطوفان و لحقائقوالمعابد والمالحم وا لدينيةواإلجتماعية والمعتقدات ا

لراعي ودموزي وعشتار وروايات وقصص إيتانا الخليقة وملحمة كلكامش وا

 الملكية والصلوات والتعازيم الدينية وتمجيد يد لآللهةوأناشبطولية وقصص تاريخية 

والتبريكات واألغاني وأدب الحكمة واألمثال والقصائد الشعرية الروائية والتراتيل 

ومعاهدات  وأعمال أدبية متفرقة وحوليات ملكية ووثائق إداريةورسائل الحزينة 

تعاويذ والطب وعلوم الفلك والطقوس والوفهارس وإحصائيات وقواميس ومعاجم 

والتنجيم والفال والجغرافيا وتقاويم الزراعة وجداول مراتب الكهنة والكتبة 

والخطاطين والموظفين والموسيقيين والحرفيين ,  ويعود الكثير من نصوص 

سومرية  األساطير والمالحم والقصص والقصائد في هذه الرقم إلى جذور تاريخية

ن ألقدم أدب تاريخ  بداية كتابة  السومرييوهو ق م(  2300وأكدية تعود إلى سنة )

في تاريخ البشرية , وتعتبر جميع هذه النصوص حقائق مجسدة وتوثيق لخلفيات 

 تاريخية حقيقية عندما حل العقل والفكر والفلسفة التجريدية البسيطة أو المركبة محل

 الخرافات 
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 طبعة ختم االغواء السومري                                             

            

 ختم اسطواني سومري يروي بشكل كامل اسطورة ايتانا الراعيطبعة                          

 لمكتبةالعدد الصحيح لرقم ا

حوالي خمسة   1311لقد وصل عدد رقم المكتبة الطينية المكتشفة لغاية سنة  

هنا على كلمة )كسرة رقيم( فبعد أن ونؤكد رقيم طيني رقيم وكسرة   وعشرون الف

 تم إرسال قسم منها إلى المتحف البريطاني قام المختصون بدراستها وتقييمها بشكل

برزمها ألنها كانت تصل أولي وأخبروا رولنسون حول أهميتها وضرورة اإلعتناء 

إلكتشاف متناثرة , وكان كال من اليارد ورسام قد إستثمرا هذا ا لمتحف محطمةإلى ا

هو الذي لبسيط شيشمان هي أن العامل ا لحقيقة ا و تبقى ,  لنفسه هما كل  من  نسبهو

 رقيم  ارد  ورسام  قد دمروا  حوالي  الفين وخمسمائة واليإكتشفها وكان هو 

رة في التعامل مع  هذه الثروة لخبإهمالهم لها وعدم وجود ا بسبب   رقيم وكسرة 

, را بالبحث عن المنحوتات الحجرية كان محصولطينية ألن همهم اآلثرية من الرقم ا

)اليارد  هو أن, وسبب اإلرباك الحاصل لمكتبة قد تضاربت اآلراء حول عدد رقم او

نية جيدا فكان ذلك سببا في تعرض لطيا لرقمبرزم الم يقوموا ورسام ( ورولنسون 
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ون الرقم ألنهم كانوا يخلط وكذلكلتشظي وأصبحت ال فائدة منها الكثير منها للكسروا

لنمرود وآشور وينجق و مناطق متفرقة من نينوى والتي سبق إكتشافها في قالطينية ا

ن جاؤا لرقم مؤرخة بأسماء ملوك بابلييوحتى من بابل أيضا حيث وجدت بعض ا

أبيل  توكولتيك اآلشوري )لملشورية وبعضها يعود إلى أيام اآلاة لدولبعد سقوط ا

ألعراب من رقم من يأتي به اكان ى ما إضافة إلق م (  1100سنة  ( ولألا)أشارا 

ة تتعلق صاديقترقم إولحكومة ا أرشيف الرقم أيضا ضمنماكن مختلفة ومن أ

نات بين أناس إعتياديين من خارج ومزارع وحيوا بمعامالت بيع وشراء أراض  

إلستنتاج إكتشاف ويدعم هذا ا لهاكتبة مكانا لمالقصر الملكي وال يمكن أن تكون ا

العشرين  في منطقة بعيدة  لقرن اات ى في سبعينق إقتصادية مشابهة في نينووثائ

  لقصورعن ا

 ربع مليون رقيم خمسة وعشرون الف رقيم 

ها ألتي اكتشفو لطينية أماكن ومستوى طبقات معاثر الرقم ا ثبت الحفارونلم  ي

بحدود  الصحيح لرقم المكتبة , ويقدرها بعض العلماء والخبراء اآلن فضاع ألعدد 

خمسة وعشرون وليس  والف ومائتيناالف حدود وحتى ب عشرة االف اوخمسة االف

وللداللة على ذلك نالحظ أحد الرقم المنشورة صورته , رقيم كما معلن سابقا الف 

وهذا  اكل كسرة منها رقيمكسر ربما أعتبرت  عدةوهو  رقيم واحد مكون من 

يعكف الخبراء على لتاريخ لغاية هذا اة كسر أخرى ليكتمل , ولرقيم يحتاج إلى عدا

لمسألة شائكة وعالقة لم وظلت هذه ا , المتفرقةإعادة ترتيب ولصق الكسر الطينية 

 , لعلماء  بدراستهاسنة على إكتشافها  وقيام  مئات ا (160تحسم حتى بعد مرور )

لتي تمت دراستها الرقم ا بعضوهنالك معطيات  مقتبسة من إشارات وردت في 

ربع  بأن بعض الخبراء يقدرها لرقم المعلن حتى يتجاوز كثيرا أم رقالبأن عدد توحي 

ومن بإنتظار من يخرجها للنور , قوينجق   في  مدفونة   مليون  رقيم  ال زالت

معبد اوقصر ملكي توجد غرفة خاصة للسجالت والمراسالت  كل البديهيات أن في

وقد بدأ جمعها في المعابد ثم أصبح الملكية والحكومية والدينية تسمى بيت الرقم  

المكتبة من جميع ارجاء هذه جمعت رقم تاريخيا ولكل ملك مكتبته الخاصة , 

 حيث وجد هابدأ بتأسيسهو من  شروكين لملككان اربما واآلشورية االمبراطورية 

الملوك من أبناءه تمام بها هاال( وتابع  شروكينبختم مكتبته في ) دور  مذيل هابعض

 شور باني)آالملك المثقف خيرا )آشور أخي أدينا( وأو)سين أخي أريبا( ه حفادوأ

( وفقا  لإلسم  شور بانيبالمكتبة )آ خطأذي  إرتبط  إسمه بها فسميت لأبلي( ا

  بدال من االسم الحقيقي والصحيح ) اشور باني ابلي ( التوراتي

 



142 
 

 

  تمزيق المكتبةجريمة  

بة  إلى المتحف لمكتكمية كبيرة من رقم الوا قد ارس( ورسامورولنسون اليارد ) كان

فر وبرلين للوهي ا وربيةألاعوا عدة مئات  منها إلى المتاحف ابلبريطاني وا

كان قد  منهارقيم عشرة االف سطنبول على وبنسلفانيا و موسكو, وإستولى متحف إ

إنفرط عقد  هذه المكتبة  لبريطاني جورج سمث , وقدصادربعضها من الحفار ا

 اواحد ارقيم يملكالمتحف العراقي  وكانلقارات وعبرا لدولرت بين ايمة وتناثلعظا

والمغسول جدا   النقي الطين   من مجبولة   أنها  المكتبة رقم هذه , وما يميز  منها

ناعم لرواسب وجميعها منسوخة نسخا دقيقا وبخط جميل لشوائب وااوالخالي من 

ظت لألجيال نها حفلمكتبة أهذه ا , ويعود الفضل إلى بواسطة نساخ متمرسين

وللبشرية جمعاء القسم األعظم من الكنوز الثقافية  بالد الرافدينالالحقة من أبناء 

والروحية وأصول الديانات اإلنسانية وعطاءات الحضارات السومرية واألكدية 

   آلشوريةوالبابلية وا

 والثيران المجنحةشورية فن الجداريا ت اآل

شورية عن باقي الحضارات الرافدينية والعالمية األخرى بفن تمتاز الحضارة اآل

الثيران المجنحة والنحت البارز في الجداريات وهومن أعظم إنجازات  اآلشوريين 

وأكثرها أصالة ولم تجارهم في ذلك حضارة أخرى , وقد بدأ هذا النوع من النحت 

الجدران الداخلية  لتزيينق م(  في النمرود  334في قصر الملك آشورناصرأبلي ) 

حيث تم تجاوز أطر ولم يكن له مثيل بين  جميع القصورالتي سبقته في العالم القديم 

فن النحت السابقة وصياغة  فن جديد هو المنحوتات الجدارية التي خرجت تباشيرها 

االولى من رحم الفن الحثي , وقد إرتبطت الثيران واألسود المجنحة والمنحوتات 

طا وثيقا مع جدران القصور وكان توافقا فريدا بين النحت والعمارة الجدارية إرتبا

حيث كانا يكمالن بعضهما وكان إستخدام االشوريون لهما بنفس فكرة فن الرسم 

الجداري القصصي ولكن على شكل نحت جداري وأصبحت له تقاليده الثابتة 

ستقبال الوطيدة وعنصرا أساسيا في عمارة القصورلتزيين قاعات العروش واإل

 واإلحتفاالت والمعابد وباقي المكونات 

 

أكتشف اليارد ألقسم الثاني من المكتبة في معبد نابو القريب من قصر )سين أخي أريبا( في شهر تشرين * 

 ( وبعد ثالث سنوات إكتشف هرمزد رسام القسم الثالث منها في قاعة صيد األسود 1349الثاني سنة )
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 عصر الكمال واإلزدهار

المتنور لملك درجة عالية من الكمال واإلزدهارفي فترة حكم ا ن الجداريات بلغ ف

حيث تم التجانس المتوازن وتوفر االدراك )  ق م(663-663باني أبلي )آشور 

كان ف(    انطوان مورتكارت  – الفن في العراق القديم * الفني الجديد والحفاظ على الموروث

من القيود الفن والفنانون  التعبير , فتحرر ال واسع من حريةللفنانين في عصره مج

كانت محرمة سابقا على غيرهم من الفنانين وذلك  لتطرق إلى مواضيعالسابقة و تم ا

تصوير ب لفنانيه لملكاهذا إلبداع حيث سمح اإلتجاه العام السائد في حرية ا ضمن

( في شرات كة  )آشورلملستراحة الحديقة مع زوجته  افنراه في إ, ألسرية  حياته ا

من عمر الفن الجداري  لفترةه اعائلية  وهذوخصوصية سترخاء جلسة شراب وإ

رة المزدهرة اإلستثنائية من عمر الفن الفرعوني في لفتشوري تشبه إلى حد ما اآلا

فترة حكم الملك أمنوفس الرابع ) إخناتون( الذي قرب إليه الفنانيين وسمح لهم 

 تشف ل زوجته نفرتيتي وبناته بمالبس رقيقةونحت تماثي ألسريةبتصوير حياته ا

وسمح للفنانين ان ينقشوا اسمائهم على االعمال الفنية التي ن تفاصيل أجسادهعن 

 نضج ثمارلنحتي من أ, وكانت عملية تطوير وتحرير اإلنشاء اينجزونها 

هذه  العصراآلشوري الحديث ووصلت إلى قمة واإلبداع والكمال الفني وإنسكبت كل

وقدرة فنية جمالية  تحولت إلى إمتياز ات بين يدي الفنان اآلشوري حيثالمعطي

  يةلواقعأصيلة تعتمد النظرة ا

النبعاث حركة الفن االشوري بين بداياته ونهايته يكتشف دائما افاقا جديدة ادت كان 

س والفنان دجعلت المهن حيث القرن التاسع ق م  بدءا منالتجديد والثورة الفنية 

فنية وايقاعات  جداري بوحدةلالفن بنجاح من إدماج العمارة وا تمكني االشوري 

متسلسلة تفرض نفسها على العين وتهئ لها لحظات من الراحة واخرى من المفاجأة 

إظهار الفخامة والصفات البطولية لملكية بتمثل المفهوم اآلشوري الحديث ل, وي

والقيم الروحية , الحيوية لمفعم بوليات الملحمية واألسلوب السردي القصصي الحوا

لملك الذي بدأ بحكم ا حدثت نقطة اإلنطالق لتقدم الفن اآلشوري خالل العصرو

في عصر اإلكتمال والرقي التي ذروته المجيدة إلى أن وصل  آشور ناصر أبلي

آشورباني ) العظاموجدت حقلها الواسع في فترة حكم خاتمة الملوك اآلشوريين 

نتيجة الحس   متسلسلة جاءتنتيجة  قفزات  بل   لتطوير هذه, ولم تكن عملية ا (أبلي

الفني العبقري الذي أعطى ألمستمر ألتدفق والتراكم المتواصل والفني  إلدراكوا

 في فن الجداريات وحداثة غير مسبوقة ز المشاهد بجرأة لفنان حريته في إبرال
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 ناجحةالجداريات مغامرة فنية الثيران المجنحة و

لمنحوتات الجدارية يعتبر للثيران المجنحة وااآلشوريون المفرط كان إستخدام 

مغامرة فنية أنتجت قفزة عمالقة في فن النحت البارز وخاصة عندما قام فنانو 

عصر الملك آشور ناصر أبلي بتقسيم اللوح الجداري أفقيا إلى نصفين علوي وسفلي 

تسلسل واحد ضمن النحوت الجدارية في اللوح المساحة فتم لهم بذلك مضاعفة 

متصل وأعطت مجاال أوسع إلمكانية السرد القصصي وتم إدخال الكتابات الحولية 

المشاهد النحتية  تفاصيلفي الوسط بين الحقلين بحيث يسير الشريط المكتوب مع 

ولتتزاوج اسطر الكتابة مع سيناريو المشهد ويحكيان بصوت بإيقاع جميل متوازن 

أخي أريبا( تم تقسيم اللوح إلى ثالثة حقول أفقية وفي عصر الملك )سين , واحد 

وفي عصر فتوسعت المساحة لتنفيذ االحداث والقصص وربطها بقوة فيما بينها , 

الملك )آشور باني أبلي( تم تقسيم اللوح إلى أربعة حقول فأصبح اللوح الواحد يتحمل 

لحيوانات وجود حوالي مائة شخص من اآلشوريين واألعداء والفرسان والخيول وا

ملحمي متصل ببعضه يسرد قصة المعارك من بدايتها إلى  تصويروالقالع في 

وهي باستيعابها لهذا العدد من الشخوص وبدون وجود مساحات حقلية فارغة نهايتها 

تحمل في طياتها المحسوسات والمدركات  وتحمل ايضا الغازا تبدوقريبة  تكاد 

 لتها الكبيرة تمسك باليد ولكنها في حقيقتها اسيرة كت

   

      

 (4)واشور باني ابلي (3)وسين اخي اريبا (2)وشروكين (1)جداريات قصوراشور ناصر ابلي         
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وقد أخذت المدرسة اآلشورية في فن نحت الجداريات إستقالليتها وإبداعاتها 

وأسلوبها الخاص من خالل التطورات الحاصلة ضمن تدرج  وسياق تاريخي إرتبط 

تغيرات السياسية وتوالي الملوك حيث كان ملتصقا بإرادتهم وأذواقهم الفنية مع بالم

وجود حرية واضحة عند الفنانين , وبعد أن كان الفن في سومر وأكد وبابل  مرتبطا 

ومسخرا لخدمة الدين نرى في فن الجداريات اآلشورية تميزا عن ما سواه ونقلة 

وإكتسب  اوال واخيراالملك والقصر حيث أصبح في خدمة, في الهدف منه نوعية 

التمجيدية وهي البديل المصور  تسلسل القصصطابعا سياسيا ودعائيا من خالل 

لجداريات متحدتان وفن ااآلشورية وكانت العمارة , حوليات الملوك كتابة ل

 انتتجانس شروكينلنمرود ودور في قصور نينوى واالتنفيذ  عندمندمجتان ببعضها و

مشهد فني متصل تكتمل فيه عناصر اإلخراج التشكيلي  في سياق امبعضه نوتكمال

بمقدرة فنية عالية تراكمت عند الفنان  هذه المنحوتاتلقد إتسم تنفيذ لهندسي , وا

اآلشوري من خالل إنتاج المئات من الثيران واآلالف من األمتار المربعة من 

تكشف عن قوة تي الو المكوناتتوازن بالكمال و المتسمةالجداريات اآلشورية 

ا تحررت الشخوص من منزلته حيث, متحرر من القيود الدراك إلالمالحظة وإ

الملك تنحت بدون اآللهة وأصبحت شخصية واإلجتماعية لحساب الشكل الفني 

جزءا من كل في الجدارية تمثل أصبحت وغارقة في ملكوت التقديس لوهية مسحة ا

اآللهة تمثل حيث نجد أن , ئية ناستثخصوصية إ وبدون لمشهدمرتبطة بكامل ا

حجم و, والغالب فيها الجسم والرأس البشريين مقرن باشكال بشرية بعضها مجنح و

في التأثير جميع االشكال  زيره وحارسه وخادمه وتتساوىلهته ووالملك يماثل حجم ا

مثل وتال طلق جميل مجرد يمتاز بخيمتوازن بإنشاء نفذ الذي ي لمشهدلكامل االفني 

 االشكالجميع  كوني حدود مساحة األلواح الرخامية وت فنية خالصة تتشكل فاعماال

التي تضاف اليها احيانا بعض الرموز  لبشريةسرى لمواصفات وحدود األشكال اأ

 االسد المزمجر او جلد السمك فروة مثل القرون او رأس النسر او 

  البرية والخيول سودألجداريات صيد ا

األعمال الفنية في تاريخ الفن في العالم القديم من أهم   سودألتعتبر جداريات صيد او

ة وحرفيته الخالقوعبقريته بداعي الفنان اآلشوري يمارس دوره اإل حيث نجد

الفنية من أسر قيود األعراف  اتحررمالحيوانات مشاهد صيد في نحت  المتفوقة

وريا في مفهوم هذه االلواح تحوال ث وكان انجاز األعمالهذه  السابقة عند تنفيذ

عفوية ل هاادراك فيعيناه  تسجلهينحت ما الفنان فكان , النحت الجداري االشوري 

بكامل تشكيلها  واالحاطة بذلكاإلحساس  في وما تبتكره مخيلتهحركة الحيوان 

ات المعبرة في القطة تستوقف اللحظ تسجيليةوكانت له عين الواقعي , وبنائها 
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وتوظفها تأثيرها الدرامي شحنة توهج أوج ي ف نصهاوتقت حركة الحيواناتدينامية 

بدون لكن ووبحدها االقصى تجسيد مظاهر القوة والصالبة والوحشية بواقعية في 

حيث نلمس , وكان يعبر عن حالة الحيوان ال محاكاته التصويرية مبالغة او تكلف 

ع في تصوير حالة الحيوان المعذب احساس ونفسية النحات االشوري وتعاطفه م

المتعددة حاالت الوجعل الفنان من , في التكوين والتشكيل  وتحكمهالحيوان 

لم تفلت من بين يديه , مجتمعة في وحدة تشكيلية منسجمة كل ال يتجزأ  لحيوانات ل

يتركز المنظر الرئيس وفي احدى المنحوتات التي تمثل صيد الخيول الوحشية 

ربة المذعورة وفي اللبوة الجريحة المهيمن على كل سطح المنحوتة  في الفرس الها

ات في لحظ التشريحدقة من خالل لحيوانات لجميع الوحشية تمثيل الروح اتم قد و, 

وجعل منها جميعا وحدات تخضع اليقاع المؤلم توترها أو احتضارها غضبها و

يجمعها في وحدة تكوينية محاوال ان يجعل منها فنا يشاهد من زاوية وكأنها زاوية 

إنه فن رفيع المستوى يفوق كل ما أنتجه العالم في هذا الميدان , الواحد المنظور 

والرومانية التي ونانية ليعلى المنحوتات احتى  سجلت سابقيتها وتفوقهاو, حتى اآلن 

 فن النحت في العالم القديمبعد ذلك التاريخ تسيدت 

 كورنيكا بيكاسو ونصب الحرية لجواد سليم

 ظهرهالسهام تخترق تجر نفسها عاجزة وا لجريحةة  االلبو نشاهد منحوتةا عندم

 وتخطيط الحصان المنكفيئ على وجهه بتخطيطها فقام  ثارت مشاعر بيكاسولتي أوا

على  قائمتيه  استندمن  فمه م لذي  ينزف دمانشاهد األسد  الجريح اعندما و , 

مرعوبة لتي تركض هاربة  ة والفرس البريمشهد  صيد  الخيول  او ألماميتين  ا

فاننا ندرك االبعاد االنسانية والفنية العميقة خوفا على  مهرها الصغير   خلفهاتلتفت 

سو كثيرا وكان وقتها لمشهد بالذات أثر في بيكاوهذا ا ,الفني وراء هذا االنجاز

 فأقتبسه  في رسم الحصان في  اللوحة  1937 لعمله العظيم )الكورنيكا( سنة يحضر

وإقتبسه أيضا ي الذي تتمحور حوله بقية تشكيالت اللوحة وكان هو الشكل المركز

الحصان جعل و1960سنة  لحريةنصب  ا  الفنان جواد سليم في جداريته الرائعة

  ظيمهو بداية النصب النحتي العالمنتفض 
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 لحديقةمشاهد مختلفة من جداريات صيد األسود والخيول وإستراحة الملك في ا                  

  

 جواد سليم -جدارية التحرير                                  بيكاسو –لكورنيكا ا                

         

  بيكاسو  -الحصان المنكفئ   الحصان المنكفئ االشوري             

  

 االسد الجريح         اللبوة الجريحة          

http://www.google.jo/imgres?q=%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%A7&hl=ar&sa=X&tbo=d&biw=1024&bih=456&tbm=isch&tbnid=ZUTuNZuCTHpdiM:&imgrefurl=http://nebras.nuks.org/?attachment_id=10131&docid=_rhmWMYv3hqB1M&imgurl=http://nebras.nuks.org/wp-content/uploads/2011/03/guernica.jpg&w=400&h=369&ei=JfLzUOnIAYLNtAazvYGABQ&zoom=1&iact=hc&vpx=747&vpy=111&dur=1966&hovh=216&hovw=234&tx=193&ty=165&sig=100254336184139435031&page=1&tbnh=130&tbnw=143&start=0&ndsp=11&ved=1t:429,r:0,s:0,i:80
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 شراسة و توتر كالب الصيد                 عين الحصانعنفوان االسد والخوف في  تشريح    

 

 احتفاالبالنصر في حديقة القصر استراحة الملك اشور باني ابلي وزوجته اشور شرات              

 على العيالميين ويشاهد راس الملك العيالمي تيومان معلقا على الشجرة في افصى اليسار           

 سو(الثيران المجنحة )الالما

على االشكال  اكان تمثيل االلهة في جميع آثار الحضارات الرافدينية القديمة مقتصر

 الهاوتشير اوتصاحب  والنسر ترمز البشرية غالبا , وكانت اشكال األسد والثور

المبتكرة الشجاعة بأن وحدوا  معين , الى أن جاء اآلشوريون فجسدوا فكرتهم

النسر( في مخلوق ة )االنسان,الثور,االسد,األربع المؤله ومزجوا هذه المخلوقات

الثور ) وفنيا وح الحامية ( وهوما يسمى آثارياالر -هو)الالماسو إسطوري واحد

في  في النمرود )كلخو( )الثاني( في قصر آشور ناصر ابلي ألول مرة   ( المجنح

مركب ليس له   إسطوري لمخلوق  عمالقة هومنحوتةوق م (  319 – 334الفترة )

ويحمل الكثير من سمات االبداع واالصالة   في كل فنون الحضارات السابقة مثيل

نسان اإل رأسمن تشكيل متكامل ال يتناقض في مفرداته حيث  يتكون الشرقية  , و

ة على لسيادولقوة التفكير واإللوهية وا للحكمة والعقل ممثالالمتوج والمقرن 

من , وونظرة ثاقبة ثابتة ئة وقورة المخلوقات وربما يمثل الملك أيضا بإبتسامة هاد

ورمزا لإلله ادد  لخصبللقوة وارمزا ظاهرة  ممثال بكتلة هائلة وذكورة لثورجسد  ا

,  ورمزا لآللهة عشتاروالبأس  مخالب األسد رمزا للقوة رأس أو, وأحيانا يكون له 

 هالورمزا لإلله ننكرسو ة النسر ممثال لملكوت السماء والسمو واإلرتقاء أجنحو
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وكذلك فإن األجنحة تعطي احساسا لتخفيف ثقل كتلة الجسد  الخصب عند السومريين

له خمسة أرجل تالحظ من زاويتي منظور امامي وجانبي  والالماسو ,  الضخمة

بالثبات  والرسوخ والمهابة والمنظور  حيث أن المنظور األمامي يترك إنطباعا

طباعا يوحي بحالة الحركة ناالجانبي تظهر فيه حركة الرجل الخامسة  لتعطي 

والهجوم , وقد  إنتقل  تأثير هذا التشكيل  إلى اإلخمينيين  والساسانيين مع تحوير 

التواء نهاية شكل الجناح , وانتقل ايضا الى الديانة النصرانية ممثال  بسيط يتمثل في

 بالمالئكة المجنحة وإلى اإلسالم ممثال بالبراق

النحت المعماري ألن الجدران كانت تبنى فوق بحق )تعتير وكانت هذه المنحوتات  

تات الثيران بشكل وتتكرر منحو( , الفن في العراق القديم –انطوان مورتكارت  * المنحوتات

ر وتنسجم وتتوحد في تكوينها الهندسي واإلنشاء الجمالي  والقص متناظر في واجهات

الثيران المجنحة دت ر وقد اتحوقي إطار فني متكامل مع باقي نسيج عمارة القص

العمارة في قصور  كال منهما يدعم االخر فيوالنحوت الجدارية برابطة عضوية و

لثيران منحوتات تماثيل ا وكانت,  شروكينونينوى ودور النمرود(  -مدينة )كلخو

قليال عن الشكلية في بعض التفاصيل ( تختلف شروكينلمجنحة المكتشفة في )دور ا

لنمرود ألنها هنا تتكون من  نوعين , النوع األول الذي ينظر المنحوتات السابقة في ا

الذي كان يلبس في إلى األمام  ويشبه في انشائه ما يسمى طراز أشور ناصر أبلي 

ينظر الى  شروكينولكنه في دور ,  ةنصف كروي قمةوذرأسه تاج مقرن دائري 

رتفع ري الشكل يدائحيث يكون لكنه يلبس تاجا مقرنا مختلفا ومميزا  ايضااألمام 

ي يزينه شريط زخرفي في قمته ,  ويوجد نوع ثانوباستقامة ويتسطح من األعلى 

ا يمينا أو ي( ويلبس نفس التاج المقرن لكنه يلتفت جانبيسمى الطراز )الشروكيني

يسارا حسب موقعه في تشكيل البوابة , وهو نوع جديد  من منحوتات الثيران 

لضرورة فنية   شروكينلفنان اآلشوري في قصرإبتدعه الخيال الخصب للمجنحة ا

ي العراق نموذج واحد منها كما نظن , وكان يصاحب وجمالية وهندسية ولم يبق ف

,  منحوتات الثيران المجنحة الشروكينية دائما منحوتة رجل عمالق يمثل )كلكامش(

ل حا تم نحته بأشكاوتصاحب الثيران احيانا منحوتات غريبة أخرى تمثل مالكا مجن

و أن الثيران  تمثل خياال طليقا)لمجنحة تماثيل الثيران اان ,  وأوضاع مختلفة

واألسود المجنحة التي حرست أبواب القصور اآلشورية تبدو وكأنها خرجت فجأة 

عالية اإلنسجام في كتلتها ومتفردة في غنى  جاءتوقد نحتت برزانة فائقة ف

 تفصيالتها الدقيقة

  (  أندريه بارو -اشور  * 
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 نموذجين للثيران المجنحة من دور شروكين                     

 

        

  

 َكلخوالمجنحة من  (السودل) ينذجنمو                                               
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فريد ح اسد مجن -2- شروكينثورصغيربمالمح انثوية من دور  -1المجنحة واالسود ثالثة انواع من الثيران 

 0ثور مجنح صغير من النمرود في المتحف العراقي -3 -انسان مكتوف اليدين في موقع النمرود براس الشكل 

 

 

 )النمرود(َكلخوثم من  شروكيننماذج المالك المجنح من قصر                              
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 آلشورية      المسالت ا

رسام ولوفتس وروس في نينوى اليارد ورولنسون وما عثر عليه  كان من  ضمن

ى المتحف البريطاني تحديدا  في فترات زمنية  لوها إنقل( مسلة ملكية 11والنمرود)

وفي العراق ,  سنة( 31)أي خالل  1330حتى عام 1346متعاقبة إمتدت من عام 

فقط هما المسلة الصفراء للملك  ( مسالت3)البلد المنتج للمسالت االشورية توجد 

المسلة في متحف الموصل وومسلة سين اخي اريبا وكالهما لي اشور ناصر اب

الثالثة للملك مسلة التتميز بشكلها المختلف عن جميع المسالت االشورية والصفراء 

في المتحف  التي وجدتها البعثة البريطانية في تل الرماح وهيادد نيراري الثالث 

بقيمتها التاريخية  تميزتمن المعروف أن المسالت اآلشورية العراقي في بغداد و 

زبقيمتيها التاريخية والفنية نية عدا المسلة السوداء التي تتميوالتوثيقية عن قيمتها الف

 منهما األخرىقيمة وتكمل كل 

 المسالت الموجودة في المتحف البريطاني

  * مسلة تعود للملك )آشورناصر أبلي )األول( أو )الثاني( المعروفة بالمسلة البيضاء

 آشور ناصر أبلي مع دكة نذرية ثالثية األرجل  للملكثانية  مسلة* 

  * مسلة ثالثة مكسورة للملك آشور ناصر أبلي     

 * مسلة الملك ) شلمانوأشاريد المعروفة بالمسلة السوداء (  

 * مسلتان أخريتان  للملك )شلمانو أشاريد( 

  شمشي أدد )الخامس( لملك* مسلة ا

ن أخي أريبا ( وقد وجدت نسخة ثانية منها قرب تل * مسلة صغيرة للملك ) سي

النبي يونس في ثمانينات القرن الماضي حيث عثر عليها أحد الفالحين أثناء قيامه 

خة ثالثة في متحف سبحراثة األرض وهي معروضة في متحف الموصل وتوجد ن

 اسطنبول 

 * مسلتان للملك )آشور أخي أدينا (  

وهي مسلة صغيرة وجميلة تمثل الملك حامال على  ي (* مسلة للملك )آشور باني أبل

رأسه سلة مملوئة بالتراب ويشارك رمزيا في بناء أحد المعابد في بابل أستمرارا 

للتقاليد والشعائرالسومرية و تذكرنا  تفاصيلها بالتماثيل البرونزية للملوك السومريين 

ها من العصر اآلشوري , وهذه المسلة رغم أن امارسنأورنمو وإبنه شولكي وحفيده 
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إال إني أعتقد أنها ربما قد نحتت في بابل على يد نحات بابلي وأنها من النماذج 

األولى لفن النحت البابلي الكلداني لسبب أنها قد نحتت فيها شخصية الملك بشكل 

مواجه بخالف التقليد الشائع في نحت المسالت اآلشورية وهو نحت الوجوه بشكل 

من الغنائم التي  جلبت من نينوى بعد سقوطها على يد البابليين ,  جانبي , وربما هي

وهذه المسلة  تم شراؤها من أحد الفالحين في بابل وتعتبر بحكم المسروقة ألن 

 اليارد لم يستحصل على حق الحفر في بابل أصال 

    

        ومسلتين لشلمانو اشاريد (   * مسلة آشور باني أبلي     مسلة اشور ناصر ابليألخامس)مسلة شمشي أدد *

 اإلنتاج الفني العظيم وخبرة الفنان اآلشوري

منحوتة ثور *( 200ما يقارب )ت الخبرة المتراكمة عند الفنان اآلشوري لقد أنتج

من المنحوتات الجدارية  متر(3متر طوال وارتفاع ) تسعة االفوحوالي مجنح  وأسد

شوري وهذا آلن النحت امن ف مربع رتخمسة وعشرون الف ملكبيرة  أي أكثر من ا

نتاج من هذه إلرقام تقريبية وقد  كانت  غزارة  اأآلن وبما مكتشف فعال لحد ا

آشور أي من زمن الملك  أآلشوريلفن تات  خالل مائتي سنة من عمر المنحوا

 شروكينأبيل أشارا و توكولتيمرورا بالملوك شلمانوأشاريد و ق م(331)ناصرأبلي 

وجميع ( ق م663-663)  أدينا وأشور باني أبلي اشوراخييبا وي أروسين أخ

الملك  وربما نستثني منهم فناني فنانيهم قد تركوا لنا ثروات فنية كبيرة في قصورهم 

عما سبقه أو شلمانو أشاريد الذي خطى الفن في عصره خطوات ذات إيقاع مختلف 

جدارية كما نشاهدها بإنتاج المصغرات من النحوت ال لحقه حيث إهتم فنانوعصره

مبتعدين  عن  إنتاج  على مسلته السوداء وقاعدة عرشه واألبواب البرونزية  

آشور ناصر  أبلي  ولت على مخيلة  فناني  عصروالدهإست المنحوتات  الكبيرة  التي

 لمجدمع اوكان  الفن  اآلشوري  يسير  ,وسين اخي اريبا  شروكينواحفاده خاصة 

إلى أن آشور ناصر أبلي لممتد من زمن خطوة في مساره ا ويتطور خطوة بعد سويا

كان سطوعه الكبير في عصر اخر الملوك اآلشوريين العظام )آشور باني أبلي( , 
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لقد كان اآلشوريون أصحاب حضارة عظيمة ومهد عنصر عظيم خلف عالمة ال 

سيين تمحى في التاريخ فكان فيها الملوك الجبابرة رعاة الفن وفيها القادة السيا

والعسكريين الممتازين واإلداريين من الطراز األول وإقتصاديين أنشأوا مستوطنات 

بعيدة عن بالدهم وأمنوا الطرق التجارية لتنظيم حركة إنتقال البضائع على طول 

سباقين لعمل الكثير من اإلنجازات والمبتكرات مثل نظام  شمال بالد الرافدين وكانوا

 لري وأشغال المعادن وبناء المدن و القصوروالقالع البريد واإلدارة ومشاريع ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**************************************************************************** 

وجميعها منحوتات  جدارية من قاعة عرش الملك شروكينمنحوتة ( 20يوجد في المتحف العراقي حوالي ) *

د كبير في صيانتها وقد شارك في ذلك مجموعة من الفنانين العراقيين نذكر منهم متضررة كثيرا وتم بذل مجهو

 0جواد سليم وخالد الرحال ومحمد غني حكمت وطارق مظلوم وضياء العزاوي وابراهيم العبدلي 
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    -الفصل الخامس   - القسم أألول                     

 لعراق                         ب االفرنسيون في جنو                       

 لكش –تلو                                

 لحفريات والسرقات تتجه جنوباا

 المبشر السارق

احد تحت ادارة ( بتأسيس متحف إسطنبول 1371ام )لعثمانية عقامت الدولة ا

عمل على الذي و  صدر اعظم سابقبيه( وهو ابن  حمدي)االشخاص المتنورين 
فبدأ , و البعثات األجنبية  يقضي بقسمة اآلثار المكتشفة بين المتحف قانون يعشرت

يبتعدون تدريجيا عن أنظار سلطة الوالي العثماني في  لفرنسيونالبريطانيون وا
تمام يخف في البحث عن اآلثار المادية من تماثيل ورقم في هاالوبدأ ,  وصللما

مع مجرى نهري دجلة والفرات  احدرون جنوبين اخذواوخرائب  المدن اآلشورية 
 -أريدو  –بابل  –لوركاء ا -نحو المدن السومرية )أورالى وسط وجنوب العراق 

ك , فكانوا هنا ةلعثمانياالسلطة تلو( حيث تخف قبضة  -كيش  –سنكرة  –الرسا 
الموافقة  الشفوية من شيوخ القبائل المحلية الخارجين على السلطة يقومون بأخذ 

أصولية وتفتقد لرشى , وهي موافقات غير رسمية أو بل بذل المال وازية مقالمركا
آلثار, وكانوا يقومون لتي يقولون أنهم يستندون إليها في سرقتهم لللشرعية ا

خفية عن أعين  لعراقبالحفريات العشوائية ويهربون اآلثار وينقلونها خارج ا
 لعثمانية السلطات ا

مبنية بالطين  بالد الرافدينرية في جنوب الحضارة السوم معالممدن وجميع  كانت 
, وكان نائب الحجراي انها كانت مدنا طينية خالية من المجفف بالشمس )اللبن( 
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وهو قس ومبشر ديني ( دوسارزيكلعراق )في جنوب افي البصرة  لفرنسيالقنصل ا
ننكرسو( عاصمة واحدة من أهم الممالك  -سمع عما يستخرج من تلو )لكش قد 

مواطني بلده  هأصاب عن الغنى الفاحش الذيو ورقم طينية من لقى آثريةالسومرية 
سرقاتهم بوتا وبالس والبريطانيين اليارد ورولنسون وروس ورسام ولوفتس جراء 

تجارتهم باآلثار , فأنتهز الفرصة وأخذ على عاتقه مهمة الحفر والسرقة في )تلو( و
دون موافقة من سلطة يمية وبأكادجهة فرنسية بدون تكليف من بدون وجود خبرة و

  أثناء عملهوال نعرف كيف وجد هذا المبشر فائضا من الوقت  , شرعية حقيقية
حفرياته  الدبلوماسي ان لم يكن بتدبير من الدبلوماسية الفرنسية نفسها التي رعت

ومنحتها الغطاء والحصانة وليس الشرعية , وساعدته على تهريب )سرقاته( 

( وكان 1331( لغاية )1377بدءا من سنة )دة خمسة سنوات لمالمكتشفات في تلو 

 السياسية   وألن األوضاع الحماية الدبلوماسية والمال يمارس حفرياته متلفعا بغطائي

 

 دو سارزيك –لسارق المبشر ا

جنوب مما يجعل العشائر وجود حالة من التمرد عند بمتوترة  واإلجتماعية كانت
 الشفوية  حصل على الموافقة  أنهسارزيك ادعى  قدفحركة االوربيون ليست سهلة  

الفرنسيون أنه والذي يزعم  حينها  المنتفق  شيخ ناصرباشا السعدون   من الشيخ
غير  هملحفرياتلعثمانية  تبريرا منطقة بإستقاللية تامة عن الدولة اليحكم ا كان
رعية شلصاحبة الوحيدة وهي العثمانية غير المرخصة من الدولة الشرعية وا

بإعطاء هكذا ترخيص , والحقيقة إن الشيخ ناصركان ثائرا وخارجا على السلطة 
فة إضامنها سبب الضغط على قبيلته من اجل جمع الضرائب الباهضة ب *لعثمانية ا

العراق كانت جائعة وال تقيم  القبائل في جنوبإلى ماهو معروف اصال أن جميع 
نفسها في ريفها وال ينفع معها جميع  وزنا للعقوبات التي تفرض عليها وهي سيدة

محاوالت التأديب واالخضاع التي تقوم بها السلطة العثمانية بين فترة واخرى ورغم 
ذلك ومن ناحية شرعية دينية وسياسية فان جميع المشيخات كانت تستمد شرعيتها 

 من والئها وتبعيتها للسلطان العثماني

 الحديث( ن من تاريخ العراقعة قروارب -عن ستانلي لونكريك بتصرف *) 
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 صياد كنوز ومخرب

كن حفرياته وال يجيد قراءة ماإختيار أعشوائيا في صياد كنوز  و كان دوسارزيك 
بالتوراة والتلمود منها الكتابة المسمارية وليس له إهتمامات تاريخية عدا ما يتعلق 

معابدها ومركزها وواإلنجيل , وقد كشفت حفرياته العشوائية عن قلب المدينة 
كان فيها بحدود ثالثين الف رقيم  على مكتبة رقم طينية كبيرةمصادفة عثر قدو

كبير منها إلى فرنسا   قسم قام بتهريبموضوعة بعضها فوق بعض بنظام دقيق 
 ن أخر إلى عدد من المتاحف األوربية وبعض تجار اآلثار , ولكن بعد أ اوباع قسم

مال وعدم وجود هاالبسبب الجهل و يمرقتسبب بفقدان وتحطيم  أكثر من الفي 
 الخبرة في التعامل معها  ,  وكان  بخيال ال يستأجر حراسا لحماية المواقع األثرية

 مما التي يغيبها بين مواسم الحفر ويتركها مكشوفة في الفترات التي يحفر فيها

 

نفسهم ن وجدوا ألذياوالسراق تسبب بالنهب المستمر للرقم واآلثار من قبل الحفارين 
لعشوائية فقد تم ونتيجة لحفرياتهم ا, فجأة وكالء لبعض التجار والهيئات الدبلوماسية 

السومرية واألكدية والبابلية اإلسطوانية الف من التماثيل واألختام آلف اإكتشا
تات أخرى من فنون هذه الحضارات  لمحطمة أوشظايا منحوالصغيرة الكاملة او ا

قتها واغرحف والجامعات وأصحاب المجاميع الخاصة التي وجدت طريقها إلى المتا
الفنون التاريخ وفي لتي أضافت أحاجي غير المكتملة الكسر بالوفرة الكثيرة من ا

 فيتشتتت وتوزعت التي عمال الفنية وهذا أدى إلى نتائج تدميرية لأل الرافدينية
 ألرض أركان ا

 أي أناتمومسلة  -لملك ألسومري كوديا تماثيل ا

عدد من  على لمدينة حيث عثراماكن أخرى في الى إدو سارزيك بحفائره تنقل  

كوديا وزوجته  للملك ألسومريصغيرا ثاال ( تم19)لمعابد ألتي وجد فيها القصور وا

وتمتاز هذه التماثيل ,  لمجلوب من خارج بالد سومرمن حجر الديورايت األسود ا
لمنجز بشكل يدل على لمتنوع اوة روحية من خالل اسلوب إنشائها اتمتلك ق)بأنها 

الجمال والفخامة , وهي بمجموعها تؤلف كيانا أكثر تأثيرا من أي نحت مجسم تم 
اريخ الفن لذي يمكن أن يوجد في ته بأمر شخص واحد وفي مكان واحد واإبداع

 لدولرايت وهما ذوا صالبة بحيثكله وقد نفذت على حجر الديورايت وحجر ا
لحال إنطباعا بوقار ملكي ة أقدر النحاتين ويتركان في ايظهران تحديا جديا لمهار

بمثل هذه القوة والبساطة , ففي  ونفس من حماسة دينية نادرا ما يعبر عنهما
تماثيل كوديا يكون الوجه هو المساوي للكتلة وتظهر الذراعان المتشابكتان على 

وعثر 0(  سومر –بارو  *لتمثال وتختمانه بيدين مغلقتين الصدر وكأنهما تحتويان ا

 اتنين تمثل رموز اسطوريةأيضا على كأس شراب سمي )كأس كوديا( منحوت عليه 
وأفعى تلتف على سطح الكاس لتفرغ سمها , يرمز لإلله ننكشيزيدا اله الطب  امجنح

  وعثر أيضا على, للصيدلة  وصناعة الدواء عالميا وقد أتخذ هذا  الرمز شعارا 
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على ونقشها لمعادن وتشكيل اذجا رائعا لفن سبك مزهرية  من الفضة تعتبر نمو
قا ألماكنها ألمتميزة في عدد من تماثيل كوديا فقد وجدت طريشكل أعمال فنية , أما 
وكوبنهاكن وجامعة هارفارد والبريطاني اللوفرمثل واالمريكية المتاحف األوربية 
تمثاال واحدا إال  لعراقيالمتحف والمجاميع الخاصة وال يملك اوالمترو بوليتان 

أنه  الصغيرا فاقد الراس لكوديا وكان ضمن المنهوبات من المتحف العراقي إ
عطت ألتي أ في   متحف  جامعة بنسلفانياأستعيد مؤخرا ورأس هذا التمثال موجود 

مقابل نسخة جبسية  لجسم التمثال  ويالحظ ان  هنسخة جبسية عن تحف العراقيللم
مزخرفة بنقش يشبه نقشة )اليشماغ( الجنوبي  عمامةالرأس في تماثيل كوديا ملفوف ب

ملك لكش  إلى لعائدةمن المسلة السومرية الشهيرة ا ثالثة اجزاءوعثر أيضا على  ,
 ى الحدود بين مدينتي لكش وأوما ووتسمى )مسلة العقبان( وقد أقيمت عل (أي اناتم)
 المسالت في وهي من أقدم لتاريخها مشاهد تمثل أول جيش نظامي في ات عليونحم

والبد أن األقسام الباقية من هذه المسلة الزالت مدفونة هناك في تلو   لعراقتاريخ ا

 0بإنتظار من يخرجها للنور

          

           

 المتروبوليتان اللوفر - تماثيل كوديا وزوجته                    
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 لعقبان للملك أي أناتممسلة ا                                                

 

 

         

  مزهرية أنتميتا                    كأس كوديا                                

 ومتمردة عشائر ثائرة

الفرات األوسط عموما تعيش حالة من والعراق وجنوب عشائر وسط لكثير من كان ا
األرض على والتنازع لصراع واعدم التجانس فيما بينها وفي حال من الفوضى 

وتأكيدا لشعورها بإستقالليتها الذاتية والعزة وشيمة النفوس فقد , النفوذ مناطق و
كانت القوة والسلطة بيد , و ي سلطة من خارج العشيرةلخضوع إلى أكانت ترفض ا

لتي تمادت وأستفحل ملك العدد والعتاد وكان ذلك ينطبق على عشائرالسعدون امن ي
سيطرتها على الكثير من أراضي لوائي الكوت مت بمد نفوذها وبسط امرها فقأ
ألوسط لنهري ا لحوضجزاء من افق )محافظتي واسط وذي قار( وعلى ألمنتاو
يمثل خروجا إستفزازيا على سلطة الدولة  وكان ذلكلمدة أربعة قرون لفرات لة وادج
كانت تستولي فحديها لعشيرة تمعن في تخذت اة وعلى سمعة والى بغداد , وألعثمانيا

زامية في لخدمة إالالضرائب وال لتابعة للدولة وتمتنع عن دفععلى األراضي ا
تمرد نزاع مع العشائر االخرى وأي وتقوم بسحق أي  )التجنيد االجباري( مةلجندرا

وتقوم بقطع الطرق والتسليب وتفرض األتاوات ,  نعبيد األرض من الفالحييقوم به 
عرفا  هذا وكانوالفرات ة في دجلة لنهريالمالحة اة البرية وعلى القوافل التجاري

http://www.google.jo/imgres?q=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B1&start=613&hl=ar&sa=X&biw=1011&bih=436&tbm=isch&tbnid=gTSXo5PLhK0A8M:&imgrefurl=http://arabic.rt.com/forum/showthread.php/245831-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1&docid=ofa3MOSNw-gwoM&imgurl=http://arabic.rt.com/forum/attachment.php?attachmentid=30062&d=1360273205&w=960&h=600&ei=SEw8UaPiLMSo4AS9n4HQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=522&vpy=67&dur=1435&hovh=177&hovw=284&tx=132&ty=100&page=43&tbnh=142&tbnw=218&ndsp=15&ved=1t:429,r:24,s:600,i:76
http://www.google.jo/imgres?q=silver+vase+king+entemena&um=1&hl=ar&sa=N&biw=1280&bih=638&tbm=isch&tbnid=ymLYVy0PT2xxVM:&imgrefurl=http://encyclobooks.com/Myths-of-Babylonia-and-Assyria/CHAPTER-VI-WARS-CITY-SUMER-AKKAD.htm&docid=dJdT2PbpvAhsrM&imgurl=http://encyclobooks.com/Myths-of-Babylonia-and-Assyria/images/13.jpg&w=378&h=600&ei=7DQDUNrUIub24QT6nOydCA&zoom=1&iact=hc&vpx=957&vpy=110&dur=2962&hovh=283&hovw=178&tx=111&ty=168&sig=117766866711076835907&page=1&tbnh=148&tbnw=79&start=0&ndsp=22&ved=1t:429,r:0,s:0,i:69
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دفع خالفها مع الدولة العثمانية ومن حدة هذا زاد  وعصر , لا عشائريا سائدا في ذلك

دارت بين و(  1331سكرية سنة )لى تجهيز حملة عغداد المركزية في ببالسلطات ا

لكوت قرب مدينة الحي الجيش العثماني وعشيرة السعدون معارك دموية في لواء ا
وعشيرته وهروبهم لسعدون هزيمة اب )تلو( وأنتهت ثريألالتي تحتضن الموقع ا

 لجنوب منحدرين باتجاه ا

 هروب دو سارزيك

لمسروقة األثار ا غنيمته منمال معه وهذا ما جعل دو سارزيك يهرب معهم حا
 هحفائرإنتهت  هذا التاريخ وعند لقنصلية الفرنسية في لواء البصرةإلى ا واللجوء

يكذب تماما إستقاللية الشيخ ناصر باشا السعدون عن الدولة الحدث وهذا , ولى ألا
العثمانية فعندما عادت  للسلطة امرا واقعا وطارئا وتحديلعثمانية وإنما كان يفرض أا

حتى ال يكون تحت طائلة المعتمد  الدبلوماسي الفرنسيلشرعية هرب السلطة ا
بين شيخ قبيلة  ق  تفاوهذا يثبت ان أألمر كان إ,  سياسيةير أزمة ويثلعثماني القانون ا
نتيجة للرشى المالية المبشر والدبلوماسي وخارج على السلطة المركزية وبين ثائر 

حصوله على الموافقة االبعد )تلو(  ولم يعد دوسارزيك الىلتي كان يقدمها , ا
بعد ان اصبح ي إسطنبول ية فلسفارة الفرنسلباب العالي وبوساطة من االرسمية من ا

وهذا يؤكد بما اليقبل الشك بطالن جميع ( 1333سنة )قنصال فرنسيا في بغداد 

وان جميع االثار المكتشفة بين ثار في تلو لفرنسية بمشروعية نهبهم لآلالحجج ا

 ( تعتبرمسروقة وانها اخرجت بصورة غير شرعية 1377-1331)

 مهربمبشر و قس 

من لتي إستولى عليها إلى باريس سرا بمساعدة اجميع اآلثار قام دوسارزيك بتهريب
ن وعيلدبلوماسي بعيدا عن متابعة القنصلية الفرنسية في البصرة التي منحته الغطاء ا

مانية , وبعد مفاوضات طويلة حول السعر باعها إلى متحف لعثالسلطات ا
, وهذا دليل  ينهابيرا حفرنك فرنسي وكان ذلك مبلغا ك ثالثة عشر الفبمبلغ للوفرا

مله لحساب نفسه  كصياد كنوزمستقل بعمله إدانة جرمي واضح على سرقته وع
م هذه متحف اللوفربضقام و, و أكاديمية فرنسية وغير مكلف من أية جهة علمية أ

المجموعة إلى بقية ما إستولى عليه المتحف من اآلثار الشرقية وسمى الجناح الذي 
قاعة كوديا تسمى ألجناح قاعة  شرقي , ويوجد في هذالضم هذه المجاميع بألجناح ا

أصبح عندما ( 1333وفي عام ) ,تلوآلثار من والتماثيل تحتوي على كل مجموعة ا

غالل منصبه للحصول على )دو سارزيك( قنصال  لفرنسا في بغداد سارع إلست
ين بالحفر لح , وعاد إلى تلو واستمرلعثماني يسمح له بالحفرفرمان من السلطان ا

حفرياته  لقول بأن(  وأن حصوله على هذا الفرمان يثبت صحة ا1901عام ) وفاته

ألولى ي المرحلة اف هوقد أستمرت حفريات ,لسابقة كانت غير قانونية وغير شرعية ا
, وعموما فقد إستمرت أربع عشرة سنة لة الثانية لمرحفي اخمسة سنوات ثم 
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إلى عام  1377تلو) لكش ( ) من عامشراف عدة حفارين في  لفرنسية بإالحفريات ا

 ( بشكل متقطع   1933

 للوفرالموقف غير الموضوعي لمتحف ا

لقول بأنه متحف اللوفر من سرقات دوسارزيك واالتبريري لموقف اللى أما بالنسبة إ 
إن فرية , آلثأإلستيالء على المكتشفات ابلحق موافقة ألشيخ ناصر باشا وأن له ا أخذ

ية قضية كاملة أل وخسارتهلمتحف وقف اشة مهشاستكشف ة أية مراجعة قانوني
لتي  سرقها دو ترفع ضده بشأن إحتفاظه باآلثار السومرية ا ألركان يمكن أنا

ن  شراء  أي مال مسروق لدولي يعتبر أأن العرف والقانون اسارزيك , وحيث 
ؤكد ي للوفروال قانونيا , وألن متحف اال ومسؤلمشتري يعتبر عمال باطبمعرفة ا

لمعروضة فيه قد تم خروجها على أنه حريص على أن تكون اآلثار ادائما في وثائقه 
ادتها إلى بلدها وفقا للقوانين من بلدها بصورة مشروعة وإال فإنه يقوم بإع

عملوا ولكنهم بمواجهة مثل هذا المأزق القانوني واالخالقي فقد لدولية والمعاهدات ا
باتفاقيات جائرة حصنوا انفسهم انون الدولي حيث على ايجاد صيغ التفافية على الق

عندما وقعت الدول االوربية فيما بينها قام بها طرف واحد ) وهو الطرف السارق( 

ويحق لنا نحن ( 1970)اتفاقية تجيز لها اإلحتفاظ باآلثار المسروقة قبل سنة 

ية وما اللوفرالحق أو الشرع أصحاب هذا اإلرث الحضاري أن نتسائل من أين يستمد
هي ذريعته في اإلحتفاظ بهذه اآلثار المسروقة حبيسة في المنافي منذ مائة وعشرين 

لدعوى إقامة اوالتراث آلثار الهيأة العامة لأن على الدائرة القانونية  في  نعتقد سنة ,
 في تلك الفترة وبقية الحفارين بطال جميع سرقات اآلثارالتي قام بها دو سارزيك إل
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 -الفصل السادس  -القسم األول                 

 أللمان ا                        

 لشرقيةالجمعية األلمانية ا

( 1393تأسست ألجمعية األلمانية الشرقية بأمر من القيصر)ويلهلم الثاني( في سنة )

عبد بأن يطلب من السلطان العثماني رجاءا الجمعية رفعت اليه  1903وفي سنة 

قصر المشتى المنسوب إلى الخليفة الواجهة الحجرية ل أن يهديهم بقايا ميد الح

م( فاستجاب السلطان العثماني لهذا الطلب وأهداه ما 744)ي ألوليد بن يزيد ألموا

برغامون في أراد حيث سارع علماء اآلثار األلمان بنقل الواجهة ونصبها في متحف 

بوساطة من القيصر للحصول على موافقة وايضا وتقدمت الجمعية األلمانية 0(برلين

الباب العالي بألسماح للعلماء األلمان للحفر في عدد من  المواقع األثرية في العراق 
آشور هم في بابل وسرمن رأى والوركاء ووبعد حصول الموافقة إنتشرت بعثات
 وبدأت التنقيبات فيها في وقت واحد  العاصمة األولى المقدسة لآلشوريين

 

 اجهة قصر المشتىو    
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 لقديما لعالمأعظم مدينة في تاريخ ا بابل:    - 1 

 أنه بعد سقوط اال المتالقة االبرز , لحضارة الرافدينيةأصحاب ا نآلشوريواكان 

ق 606هزيمة آخر ملوكهم )آشور أوبلط( سنة )وق م(   612سنة ) امبراطوريتهم

بوالصر والد نبو لدانية بقيادة )نبوالساللة الكالقبائل الميدية وم( في حران على يد 
( فقد غابت شمس آشور إلى األبد وإختفى اآلشوريون  وإمبراطوريتهم كدوري اصر

ولتبزغ شمس الكلدانيين , الواسعة التي شغلت الدنيا عن مسرح التاريخ نهائيا 
بالد الناهضين من الظل في انطالقتهم الكبرى ولتكون بابل هي الواجهة الحضارية ل

الى مرحلة النضج الفكري والسياسي لمدة سبعين سنة  اوتصل بحضارته فدينالرا

 0هي عمر الحضارة الكلدانية 

في  تاريخ   مدينة وأكبرتعتبرأشهر وأعظم ) بوابة اآللهة ( لكلدانية كانت  بابل ا
وتتميز بموقعها ) بالد الرافدينوتقع في الحوض الجنوبي لالقديم في زمانها  لعالما

الصغرى وببالد  نهر الفرات الذي يربطها من األعلى ببالد الشام واسيا المهم على
وكانت الوريث الشرعي والحامي  (مارغريت روتن  –تاريخ بابل  * فارس من األسفل

كانت  فقد, والكلداني آلشوري ري واألمودي واآلكالحقيقي للتراث السومري وا
أت بالساللة االمورية االولى لعشر سالالت بدالمقدسة حاضرة المدينة الحاضنة وال

( نبوخذ نصر في التوراة  -اصر كودوري)حمورابي( وانتهت بالساللة الكلدانية )نبو
كل الشعوب مسيرة بتاريخ رتباطها إل بالد الرافدينقداس حضارة وكانت قدس أ

ى جبين بصمتها علهي ثم تركت   الرافدينية التي مرت عليها واغنت حضارتها
 رومانية لوا الهلنستيةووالفرثية لساسانية خمينية واإلالحقة اارات اللحضجميع ا

بقيت الحضارة الرافدينية متألقة في  بابل وإستمرتأثيرها لعدة قرون الحقة حتى بعد 

ق م( على يد كورش اإلخميني مؤسس اقوى وأوسع  139سقوطها  سنة )

لقب ملك  واطلق على نفسهالذي سحرته الحضارة البابلية وأمبراطورية شرقية 
أن تكون بابل اعادة اعمارها ووعمل على الجهات االربع ملك بابل وسومر واكد 

ق م( 331 – 139هي العاصمة الثانية إلمبراطوريته التي استمرت مائتي سنة )

االمبراطورية االخمينية وانتهت ولكن تلك كانت دورة التاريخ المحزنة على بابل 

,  ق م(331سنة ) م اخر ملوكها دارا الثالثعلى يد االسكندر المقدوني عندما هز

فيها الغرب على موطئ قدم في حصل  اول فرصة دخول اإلسكندر إلى بابل  يمثلو
 ,بالد الرافدينوخاتمة المطاف للحكم الوطني في  ةالتحول الحاسم كانت نقطةاسيا و

وانقضى عالم وادي األصيلة المن مسرح التاريخ جميع شعوب حيث إختفت 
الخالفة االسالمية  في فترة الخليفة الراشد لغاية مجئ رمته ودون عودة حضاري ب

في العاصمة العربية )  (م 660-611)الرابع االمام )علي بن ابي طالب( سنة 

 1213 -710)وانتهائها سنة الدولة العباسية ثم انقطعت ثانية لحين مجئ , الكوفة( 

يمثل إحتراما  مبراطوريته صمة إلعا لبابللمقدوني ر اإلسكندر اختياإكان و  , (م
ولكن لحضارتها وتاريخها وإلعادة هيبتها التي فقدتها عندما احتلها االخمينيون , 

انطفأت شعلة الحضارة الوهاجة وخفت بريق ق م ( 331سنة ) بوفاة االسكندر
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 واستمر, لقرون طويلة المضئ لتاريخ التي كانت واجهة لالذهبية المدينة 
بالخط اآلرامي في تدريجيا إستبدال الخط المسماري  كلدانية لغايةال حضارتهاتأثير

عندما بدأ التسرب التدريجي لألقوام األرامية في وسط  لميالديالقرن األول ا
وجنوب الوادي حيث استطاعت لغتهم وكتابتهم األسهل من الكتابة المسمارية أن 

 مكانها  تحتل

كلم مربع( 2ة المدينة الداخلية )كلم مربع( ومساح10كانت مساحة مدينة بابل )

محاطة بسور مزدوج مكتملة العمارة وفيها نهر الفرات الذي يقسمها إلى نصفين 

وبرج بابل وسور المدينة العظيم   المعلقة إحدى عجائب العالم السبعوالجنائن 

بأبوابه الثمانية وإرتفاعه الشاهق الذي كان سطحه العلوي يتسع لعربتين تجرهما 

مترا( وشارع الموكب بطول كيلومتر 14ول , وبوابة عشتارالتي ترتفع ) أربعة خي

ونصف ومعبد ننماخ وأسد بابل الذي حار في تفسيره علماء اآلثار وإلى أي حضارة 

حجارته الصلدة , وكانت مدينة  متمكنة من علوم الحساب جاءت ينسب ومن أين 

ه إلى درجة أن بعضها ت علومهم فيالفلك حيث وصلخاصة والهندسة والجغرافيا و

تطابق مع ما أثبته العلم الحديث من ناحية حسابات السنة الشمسية والفصول يكاد ي

ومواقيت الكسوف والخسوف والمسافة بين األرض والشمس وقطر األرض 

ساعة( 24( ايام واليوم الى )7شهر( واالسبوع الى )12وتقسيم السنة الى )ومحيطها 

يعتبر علم الفلك البابلي هواألساس في كل علوم الفلك و( دقيقة , 60والساعة الى )

التنجيم ألذي كان له دور كبير في حياة كذلك قي الحضارات الالحقة شرقا وغربا , و

مسيرة الحياة والملوك ونعرف من النصوص المسمارية القديمة في اإلنسان البابلي و

( معبدا 1179سا و )( معبدا رئي13أنه كان في المحيط الخارجي األوسع للمدينة )

 ( صومعة تعبدية ثانوية 360ثانويا و)

 لحفريات في بابلبداية ا

بدأت الحفريات في بابل في بداية القرن التاسع عشر بواسطة البريطانيين أوال حيث 
ت لمجسا( بعمل بعض الحفائر واوديوس ريتشلبريطاني في بغداد )كلقام القنصل ا

الحفارين الى توقف  نشاط لبسيطة  ثم اآلثار اعثر خاللهاعلى بعض الرقم الطينية و

( وقد اعادت 1312تموز -ومعاونه اوبيرت -ان جاءت بعثة فرنسية ) بعثة فرانل  

جاء ايضا منتصف القرن التاسع عشر وفي  اسد بابل في مكانه , وضع هذه البعثة 
ر القرن رسام  في أواخ هرمزدالحفار البريطاني )لوفتس( وأعقبه الحفار )تيلور( ثم 

ت في بابل تماما لحين مجئ البعثة األلمانية في لحفرياالتاسع عشروبعدها توقفت ا
                                                                    لعشرينأوائل القرن ا
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 ريةاتخيلية لبابل وفقا للمعطيات االثصور         

                 

 بداية العثور على بوابة عشتار في بابل             

 نحو بابل 

الهواجس التوراتية وعالقتها ب تتعلقبابل ألسباب  نحووبة أللمان مصكانت عيون ا 
وفي سنة  أصر كودورينبو لكلداني الملك ا بواسطةالبابلي لليهود  الترحيلب

وبعد كولدوي  ثاريآلستكشافية برئاسة العالم ارية إاباشروا بإرسال بعثة آث (1399)

التحريات االولية في هذه المدينة الكبيرة وتاللها الواسعة تركز اهتمامهم على منطقة 
والحمراء والخضراء جة الزرقاء لمزجالقطع اكثرة أثارت إنتباههم معينة حيث 
تحروا سرها , وبعد أن ألبنية ولكنهم لم يكونوا يعرفون بين حطام اوالصفراء 

تبارية في خمربع( قاموا بعمل مجسات إكلم 2) حوالي اخلية موقع المدينة الدمساحة 

لزجاجية نتهت بأن ركزوا عملهم عند منجم الملتقطات المدينة إعدة أماكن من ا
ل على نتائج مثمرة  , وقد بدأوا لحصووكانت آمالهم تشير إلى إمكانية ا لملونةا
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دقة التامة في توثيق خون الحيث كانوا يتو سلوب علمي يذكر لهم لتنقيب في بابل بإا
وعمل الخرائط والمرتسمات والقياسات الدقيقة لألبنية  ثارآلالطبقات ومعاثرا

والشوارع والقصور والمعابد ووضع التصورالتخيلي القريب للشكل األصلي لألبنية 
انت  بداية مسيرة أللمان في بابل كالعلمية لالمكتشفة , ويمكن القول إن اإلنجازات 

تتبع التنقيب وهم إعتمدوا إسلوبا خاصا في لصحيح حيث أنالطريق اعلم اآلثار في 
لمستخدم وقياساته ولم يتركوا نواع الطابوق اوأمسافات بدقة شديدة لالجدران وقياس ا

إنتهاء تنقيباتهم يقومون  وكانوا بعد, لخاطئة خلفهم اوالتخمينات إلستنتاجات مجاال ل
فاتهم بصورة علمية دقيقة وخاصة لتي توثق أعمالهم ومكتشبإصدارالمجلدات ا

هما كانت بسيطة وصغيرة  وقد إقتفت نهجهم هذا ألبعاد ممخططات والخرائط واأل
خالل ة السرقة والنهب ا أيضا  هوايمارسو لعالمية , لكنهمجميع البعثات التنقيبية ا

ثري األلماني لا( وكان يمولها 1917إلى  1399من )( سنة من أعمال التنقيب 19)

المدفوع بهواجسه التوراتية لتمويل التنقيبات في األماكن  جيمس سايمون()دي ليهوا
ها لتي إستغرقورغم الفترة الزمنية الطويلة نسبيا ا, األثرية التي لها عالقة بالتوراة 

رية آلثبوا إال أقل من خمسة بالمائة من المساحة التنقيب إال أنهم لم ينقاأللمان في ا
 لمدينة القسم المركزي الرئيس من ا وهيكما يقولون في بابل 

   وشارع الموكب بوابة عشتار

آلثاري كشف العالم ا قدوكان السور الداخلي لمدينة بابل يحتوي على ثمانية بوابات  
وكانت بوابة , سور لالبوابات الداخلية لاكبرمن وهي )كولدوي( عن بوابة عشتار 

في لم يبذل جهودا كبيرة ضهما , وتتكون من بوابتين مزدوجتين ملتصقتين ببعهائلة 
كان السكان المحليون في وألن بقاياها كانت قريبة من سطح األرض لكشف عنها ا

( شهرا في 11ستمرت )منها منجما للطابوق وبعد حفريات إلحلة يتخذون مدينة ا

( متر وفقا لتصوراتهم 14(  تم إظهارها بالكامل وكانت بإرتفاع )1902سنة )

وسماكة مزججة وملونة  طابوقة *(خمسة االفكون من حوالي )وتقديراتهم  وتت

  رمز لإلله أددوهو  ( منحوتة تمثل الثور60ملم( وفيها ) 2إلى  1)بين  التزجيج فيها

 رمز اإلله  مردوخ وجميعها مزججة بالمينا  )موشخوشو( لتنينوا

  

 برلينمتحف  –بوابة عشتار                                            

http://www.google.jo/imgres?q=berlin+museum+ishtar+gate&hl=ar&sa=X&biw=1011&bih=436&tbm=isch&tbnid=lRCltThcWBdR7M:&imgrefurl=http://www.dpreview.com/galleries/2321697386/photos/1313894&docid=lnBvbNsKceFS9M&imgurl=http://g4.img-dpreview.com/759BD99BE5364577ABCF20618CADDEE6.jpg&w=1600&h=900&ei=5pU4UdKYD9D34QSawIHwBg&zoom=1&iact=hc&vpx=181&vpy=109&dur=3759&hovh=168&hovw=300&tx=157&ty=109&page=2&tbnh=133&tbnw=228&start=10&ndsp=15&ved=1t:429,r:18,s:0,i:131
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  وشارع الموكب المزدوجةعشتار ةبمنظر تخيلي لبوا      تأسيس بوابة عشتاراصرل نبوكد وري كتابة          

   

 وينتهي ببوابة عشتار لموكب تخيلياثم شارع ا              شارع الموكب في متحف برلين                     

إلله )مردوخ( أكبر آلهة بابل ل لمكرسا لموكبوكشفوا أيضا عن بقايا شارع ا
ور شابو( أي الشارع الذي يسمى )أيبووالمتجه من بوابة عشتار إلى داخل المدينة  

مبلطا بحجر الكلس األبيض وقدر العلماء مترا( 19وعرضه )لعدو لن يعبره ا

  عن بقايافيه  لكشف تم او( متر 14لجدران على جانبيه )األلمان أن إرتفاع ا

( منها على كل من جانبي 60توزع )ألسد تجدارية  تمثل  ا(  منحوتة  120)

متجهة لمشي وهي تخفض ذيولها إحتراما ألنها الشارع وتمثل األسود في وضعية ا
عشرين كثر من )أشكال المنحونات الجدارية من أتكون وتحضرة اآللهة عشتار إلى 
الرافدينية هو  , وكان األسد في كل الحضارات بالمينا الملونة مزججة ( طابوقةالف

كانت البوابة في ايام المؤرخ هيرودوتس الحيوان المصاحب دائما لآللهة عشتار و
  (تسمى )بوابة سميراميس

 وقاعة ألعرش)الثاني( أصر  كودوريقصر نبو

تبلغ وم( 110X 400وقياساته )أصر كودوريقصر الملك نبو  وكشفوا أيضا عن 

لعرش ( غرفة وكشفوا عن قاعة ا172وفيه ) اثنان وخمسون الف متر مربعمساحته 

ساحة داخلية كبيرة والباب  متر( ولها ثالثة أبواب تفتح على1,1x31بقيا س )

ث وجدوا الجدارية المزججة الرائعة التي حي لملكيللعرش ا ةلمواجههي ا لوسطىا

متر وعرض   14لعرش وهي وفقا لتقديراتهم )بإرتفاع تمثل اللوحة الخلفية  لقاعة ا

لونة وفيها لمة بالمينا اطابوقة مزجج (ثالثة االف) تتكون من حوالي متر( و7
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حتى ال تشغل النظر عن لعدد أن تكون قليلة االبابلي منحوتات جدارية تقصد الفنان 
وهي ثالثة أسود وأربع نخالت منفذة بإسلوب تجريدي محكم  وأشكال مهابة الملك 

 بقية االشكال خرجت فيه الذي أُ  يتماهى مع األسلوببإسلوب  منفذة وأزهار  نباتية
ا  وهي ترفع ذيولها رمزا للقوة والشجاعة ألنها في ألسود هنوقد نفذت أشكال ا

علما ان جدارية العرش تتكون من ثالث اجزاء تم بناء جزئين منها  لملكحضرة ا
  وال يعلن متحف برلين عن مصير الجزء الثالث منها

************************************************************ 

جميع ارقام االحصائات التي سترد في السياق عن اعداد المنحوتات الجدارية واعداد الطابوق المزجج *

 المسروق من اعداد  ومسؤولية المؤلف 

رلين )بوابة عشتار لثالثة إلى بالمعمارية وقد تم نقل جميع منحوتات هذه الوحدات ا
ثمانية وعشرون الف الى  )وتقدر بحدود لعرش ( وشارع الموكب وواجهة قاعة ا

ون قطعة ج كان يتكون من أكثر من  ملييزجلتا وهذا( طابوقة مزججة  ن الفثالثي
لموقع نقلت من بابل إلى برلين بواسطة  رجاء اصغيرة متناثرة في أ زجاجية

( 30كثرمن )ن تجنيد أآلما هي عليه ا إعادة تركيبها علىأربعمائة صندوق وإستلزم 

مئات األلوف من قطع الحطام ثم قاموا بوضع ياديهم فنيا ماهرا وضعت تحت أ
لى طابوقة عالقطع المزججة الصغيرة واحدة بعد أخرى على الطابوق المنحوت لكل 

لعمل تحت إشراف الصبور تمكن فريق اوب وخالل سنتين من العمل الدؤ, حدة 

( تنينا وجزئين من جدارية 16( ثورا و )26سدا و )( أ30والتر أندريه من إنجاز )

ة في متحف برغامون في لثالثة  بناء  الوحدات  المعمارية  اعادوتم  إلعرش قاعة  ا
 لمتحف  برلين وهي اآلن من مفاخر هذا ا

 بوابة عشتاربناء القسم االمامي من 

ولم ينفذ ألوطأ منها القسم األمامي ا قد تم إعادة بناءوبوابة مزدوجة  رأن بوابة عشتا
لشاهق اآلن بسبب إرتفاعها احتى لصناديق محفوظا في اوبقي م الخلفي األعلى لقسا

لموكب وتعتبر بوابة عشتاروشارع ا,  وعدم إمكانية بناية متحف برلين إلستيعابها
على برغامون  الموجودة في متحفوالمفاخر أهم اآلثار وجدارية العرش من 

 إلطالق ا
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 متحف بر لين –أصر(  كودوريلملك )نبو العرش في قصر ا خلفية قاعة                     

   

 ذيله خافضالموكب أسد شارع ا                     ذيله              رافعا لعرشأسد قاعة ا             

   

 لتنين في بوابة عشتارالثور وا                          
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 من اثار بابل الصناديق التي الزالت تخزن فيها البقية  

بالمينا الملونة هي ذروة أإلنجاز الفني وتعتبر الجدران والمنحوتات المزججة 
أصر( وهي أرقى تعبير لروحية الريازة  كودوريللكلدانيين في عصر الملك )نبو 

الشرقية في العمارة البابلية وهي من تاثيرات فن الرسم االشوري , علما أن المتحف 

من كل من األسد والثور  واحد تات بارزة أي نموذج( منحو3متلك )لعراقي يا

ر أخرى أهديت إلى متحف برلين من أهديت إليه من متحف برلين مقابل أثا  لتنينوا
 لمتحفين ا لثقافي بين المتحف العراقي في إطار التبادل ا

 * تاجر بآثار بابلمتحف برلين ي

 ,بعض متاحف أورباجدارية إلى ( منحوتة 33)تحف برلين قام  ببيع يذكر أن م

للمتحف الوضع المالي  لمنحوتات من أجل تدعيميروجون لبيع ا المسؤولونوكان 
المانية تنفق عليه وكأن آثار بابل امامهم بضاعة او وزارة وكأن ليس هنالك دولة 

األلمان  نكاديميووبهذه الروح  اإلستحواذية يتصرف األمسروقة يتخلصون منها , 
كحق ثابت منصوص ومتفق عليه ال من إعادتها إلى موطنها ثار بدكسراق وتجار لآل

 وكانت حصيلة المبيعات )ربع مليون جلدر ( وهي عملة المانية قديمة كانت كافية

  -:وتم بيع المنحوتات الى ( قاعة إضافية للمتحف 16لبناء )

, متحف * متحف بنسلفانيا  ,  * متحف درسدن متحف ميونخ * متحف أونتاريو * 
)منحوتة رودس , متحف بوسطن , متحف جامعة ييل , متحف ديترويت جزيرة 

متحف فينا  * متحف كوبنهاكن  * متحف روسكا في السويد , * واحدة لكل متحف( 
متحف شيكاغو لكل متحف( *  منحوتتان لمتروبوليتان )* اللوفرا* متحف جوتنبرغ 

ير متحف اآلثار مدبها تبرع  منحوتات ( 4لبريطاني )* المتحف ا   تاتمنحو 3

 9)متحف إسطنبول  * جواكيم مارزة(الصهيوني ليهودي الشرقية في برلين )ا
ل على متحف إسطنبو  , إستولى عليها لتنيينتمثل األسد والثور وا منحونات ( 

إضافة إلى ما تم بيعه إلى اصحاب المجموعات  آلثارا أساس أنها حصته من تقاسم
                                                                                  لخاصةا
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                             -:الذي ادار التنقيبات في اشور وبابل  أندريهوالتراأللماني المنقب يقول 

ئلة تعرض آلن إلى أعمال فنية هاإن الركام الذي جائنا على غير إنتظام تحول ا) 
بلوغ الهدف فكانت بذلك عظمة فن البناء التي بلغت  إلىلذي قادنا أمامنا الصبر ا
, وكذلك كشف األلمان  (ترجمة زينة عازار – مارغريت روتن –تاريخ بابل  * درجة الكمال

أصر( ووجدوا  كودوريلملك )نبو لغربي لالجنوبي القصربصورة شبه كاملة عن ا
يرة في السور حريق شديد في منطقة صغار لخارجي لسور مدينة بابل أثفي الجدارا

أذاب الطابوق فيها ونسبوه إلى الحريق الذي أوقده األسكندرلحرق جثمان صديقه 
ى عمق ية وغيرها لم تصل إلأللماناهيفايستيون علما أن جميع التنقيبات األثرية 

 (حمورابي)لمشرع مورية من عصر ساللة الملك األلكشف عن الحضارة امناسب ل

مستوى المياه  ( water table)قات التربة ألن وال زالت هذه الحضارة حبيسة طب

مال الذي أصاب مشاريع هاالأعلى من مستوى طبقتها وهذا بسبب  أصبحالجوفية 
  لعصورالري والبزل  على مر ا

 برج بابل منجم ال ينضب

من اإلكتشافات المهمة للعلماء األلمان في بابل هو إكتشافهم للطابق األرضي لما 
علقة , وكانت خرائب بابل األثرية في القرنين التاسع عشر يظن أنه الجنائن الم

والعشرين منجما ال ينضب للطابوق الموجود على سطح األرض مباشرة واستخدم 
في بناء سور وبعض بيوت مدينة الحلة , وفي نهاية القرن التاسع عشر وباشارة 

ية استخدام مخادعة من اليهودي )مناحيم دانيال( الى الوالي )مدحت باشا( بامكان
طابوق بابل لبناء سدة الهندية حيث أخذ مقاولة للحفروقلع الطابوق من المدينة 
 االثرية وتم بناء جزء من السدة بذلك الطابوق , وذلك من اجل تحقيق حلم اليهود
بهدم وازالة بابل من الوجود وتم ايضا قلع برج بابل االسطوري من أساساته حيث 

 ئلة وسط المنطقة أألثرية تبدو بقاياه اآلن كحفرة ها

 

  

 بقايا برج بابل                               برج بابل تخيال وفقا للبقليا االثرية               
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 )سامراء( سرمن رأى – 2                   

 لعالماكبرمدينة أثرية في ا

سنة  (17لمدة )أي ( 1913 - 1902) من لعشرين قام األلمان في بداية القرن ا

بين التي ينحصر تاريخها  *(سرمن رأى) العاصمة العربية العباسية بالتنقيب في 

من مؤكدة ( سنة 16أي فترة ), ميالدية (  392-336)هجري( اي 213-274)

حيث كانت عاصمة للخالفة العباسية لنصف قرن من الزمن عمر الفن اإلسالمي 

معلوما من الناحية التاريخية  حيث إن كل ما يستخرج منها من آثار ولقى يكونو

والفنية بشكل مؤكد وتعتبر سرمن رأى أكبر مدينة أثرية في كل العالم القديم و تمتد 

 أي أنها في كل األحوال أكثر من( كلم عرضا 3 – 1) مابينكلم طوال و 31 ثارهاأ

قصرا( 30كيلومتر مربع وفيها من قصور الخلفاء العباسيين ربما اكثر من ) مائتي 

ث تقول االخبار التاريخية ان الخليفة المتوكل على هللا كان بناءا عظيما وربما حي

تجاوز عدد القصور التي امر ببنائها اكثر من عشرة قصور الزالت حبيسة مدافنها 

ء , حتى انه بنى مدينته الخاصة )المتوكلية( وسط مدينة سر من افي اطالل سامر

ن االضالع تكريما لوالده الخليفة رأى الواسعة  وكانت مدينة ذات سور مثم

المعتصم باهلل الملقب بالخليفة المثمن ألنه حكم ثمانية سنوات وثمانية اشهر وثمانية 

االمراء ووجهاء بني العباس بقية الخلفاء واولياء العهود واضافة الى قصور ايام , 

لسنين وفي ا الذين كان يضرب المثل بثرائهم , والتجاروالقادة العرب واالتراك 

فيها  األلمانية نشاطا مستمرا من التنقيباتسر من رأى ( شهدت 1913 -1911)

جامع  الجمعة  الكبير)جامع  اآلثاري )هرتسفيلد( الذي نقب فيبواسطة العالم  

احدى السنوات ربما في أهلل  على لمتوكلده  ألخليفة أيشيبت بدأالملوية( ألذي 

والخليفة كوارا العائد لولي العهد ( وقصر بلهجرية247-232) المحصورة بين 

وأجروا دراسات إستكشافية  سريعة لقصرالعاشق الذي يعود الحقا المنتصر باهلل , 

الذي هجر سر من رأى عائدا إلى بغداد سنة  إلى الخليفة المعتمد على أهلل

 لمعتصم باهلل ميالدية( , وتركز عملهم في قصر الخليفة ا 392هجري اي 274

الخاقاني وهو قصر كبير جدا كشفوا فيه عن قاعة العرش  ويسمى بالجوسق

وإستراحة الخليفة وأجنحة الحريم والقصر الصيفي أو ما كان يسمى هاوية السباع 

وبركة البحتري وأن لم يتوسعوا في إستكشافها كثيرا , وقد أخذت الهيأة العامة 

 دا القصرلآلثار والتراث على عاتقها إحياء مدينة سرمن رأى فإستظهرت مجد

الصيفي المنقور في باطن األرض وبركة البحتري والبوابة الرئيسة للقصر المكونة 

 .من ثالثة أواوين كبيرة وأعادت صيانتها بشكل رائع

 (2007*أدرجتها منظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة )اليونسكو(على الئحة التراث اإلنساني سنة )
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 قصر ألعاشق للمعتمد على أهلل                       بوابة قصر ألمعتصم باهلل                        

   

 ألقصر ألصيفي وبركة ألبحتري في قصر ألمعتصم باهلل            

 يامن رأى ألبركة ألحسناء رؤيتها        وأآلنسات إذا الحت مغانيها                       
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 غنائم حرب

إلى برلين  وخاصة الرسوم الجدارية سر من رأى مكتشفات ونقل األلمان الكثير من 

المتعددة التصاميم خارف الجبسية ذات الطرز الجميلة ومئات األمتار المربعة من الز

ألوقت لنقل  لهم ولم يتسن لمصوراميك الملون واوالكثير من الزجاجيات والسير

خيرة من التنقيب حيث قامت الحرب ألرية في السنوات اجميع المكتشفات اآلث

إستولى  ا( صندوق110في )لمكتشفة كانوا قد وضعوا اآلثار او, ألولى العالمية ا

وقد حاولت المس بيل  وأعتبروها غنائم حرب 1913لبريطانيون عام عليها ا

ل على هذه الصناديق لصالح المتحف العراقي إال انها جوبهت بالرفض , الحصو

مع , وفقا لبيان الجنرال مود يطالب بهذه اآلثار  وبالتأكيد أن من حق العراق أن

لى أرضه وهي ليست غنائم حرب بكل المقاييس حيث ود إتع نهاأل لتعويضاتا

ن تكون كذلك في وال يمكن أ غنائم حربن إحتسابها ة ملفنيتستثنى اآلثار واألعمال ا

حيث  لقريباألوربي ا لتاريخكل المعاهدات والمواثيق الدولية وهنالك أمثلة  من ا

خالل فترتي الحربين  صليةألإستعادة جميع اآلثار المنقولة من بلدانها  ا تمت

فت أو نهبت من بلدانها في مناطق آلثار ألتي أكتشوالثانية وكذلك ا ألولىالعالميتين ا

  لمحدودةاإلقليمية وا روبلحا

   

 متحف برلين  –زخرفة جدارية                لمعتصم       راقصتان من قصر ا            

        

 

 

 لمتحف ألعراقيا –زخارف جدارية من سر من رأى                                  
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  مدينة آشور   -3

ضمن الئحة التراث  2007اليونسكو سنة وضعتها منظمة  تعتبر مدينة آشور التي

سن صخري مرتفع  وتقع على  عندهملمقدسة اواآلشوريين عواصم  ىأول العالمي
 هالمان فيأل, وقد نقب  ا لحاليةرق نهر دجلة قرب مدينة الشرقاط امن األرض يخ

ى إل 1902سنة من ) (11)بإشراف )روبرت كولدوي ( ثم )والتر أندريه( لمدة 

بواباتها ومقبرتها الملكية و كشف لمدينة وقصورها وفي معابد ا وابنق وقد( 1913

وأشور  أشور بيل كاال)آلشوريين منهم التنقيب فيها عن قبور أربعة من الملوك ا
وربما سين أخي أريبا وزوجة أشور  (لخامسا)وشمشي أدد  (الثاني)ناصرأبلي 

ها منهوبة قديما وقد تم لية ألنن في توابيت حجرية كانت خاوهم مدفونو (ي أديناأخ
أما بقية التعرف على أصحاب هذه القبور من الكتابات المنقوشة على توابيتهم 

هذه لمحتمل وجود مقابرهم في ملك( فمن ا 110وعددهم حوالي )الملوك أآلشوريين 

ة وهي الزقور ا من بيالبد أنها الزالت موجودة في دفائنها قرالمدينة المقدسة و
تابوت جميع هذه التوابيت ومنها أللمان بسرقة , وقام االمدينة  المعبد الرئيس في

بحفر وقام أندريه في متحف برلين  حاليا وجودلم( الثانيا)آشور ناصر أبلي لملك ا
 ,لملك آشوري على غرار أهرامات مصر  نفق في زقورة آشور ظنا منه أنها قبر

لذهب وقياسه رقيق من اارمن بينها رقيم مسماري آلثا منة كبير يةوعثروا على كم

ننورتا  توكولتيويعود للملك  1913أكتشف في أحد معابد آشور سنة  سم  (1×2)

 ثم فقد في الحرب العالمية الثانية سنةفي متحف برلين , ولم يعرض بقي مخزونا 

حيث عرض في السوق السوداء وفي سنة  2003الى الشهر الخامس سنة  1941

 , دوالر بواسطة أحد المزادات األوربية يينعشرة مال تم بيعه بمبلغ  2009

ن الفضة وهي رقم تأسيس القصور والمعابد وبوابات وعثروا على رقم مسمارية م
بالكامل واجهة  رقيم طيني , ونقلوا ستة عشر الف) بوابة تابيري( وعلى لمدينة ا

برلين  برغامون في في متحف  ائهاعادوا بنألواوين وأيسمى قصر ا قصرفرثي
 سطنبولملك آشوري صار من حصة متحف إ تمثال وا علىوعثر

     

 لذهبرقيم أساس من ا                 آلشوريين                    مقبرة الملوك ا                 
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 ننورتا توكولتيمدينة كار

 توكولتيمدينة )كارتلول العقر ( نقب األلمان في 1914 – 1913في السنتين )

م(  ق1203ننورتا( )األول( التي أسسها ) توكولتي)حصن الملك  ايننورتا( 

وتقع مقابل مدينة آشور عبر دجلة وهي من العواصم اآلشورية كعاصمة مؤقتة 
المنسية التي التذكر عند الحديث عن العواصم اآلشورية  وعثر المنقب والتر 

د منهما واحويعرض  (ننورتا توكولتي)لملك باخمان على مذبحي قرابين يخصان ا
ومما يؤسف له  آلثارنتيجة إلقتسام ا لثاني في متحف إسطنبولي متحف برلين واف

ولذلك , ضاعت جميع أوراقه بعد وفاته ولم ينشر نتائج تنقيباته هذا أن عالم اآلثار 
فإن علم اآلثار يفتقر إلى الكثير من المعلومات حول نتائج التنقيبات في هذه العاصمة 

ي حال تم بناء سد حمرين ف  وتضيع نهائياستغرق حيث أنها يا حالالمهددة بالغرق 
سيخزنها السد , وهذا السد يهدد أيضا األجزاء  ألنها تقع في مستوى غمر المياه التي

المنخفضة من آشور وبما أن المشروع قد تم تاجيله حاليا بسبب أحداث اإلحتالل فإن 
العاجلة  لدعوة المتحدة  با هذا يتطلب إستغالل الفرصة والتوجه من خالل األمم

ننورتا وآشور ونحن نهيب  توكولتيكبيرة تتركز في كاردولية للقيام بحملة إنقاذية 
وليتها التاريخية إلنقاذ المدينة علما أنها عامة لآلثار والتراث أن تتحمل مسؤة البالهيأ

ة باشرت في ذلك فعال حيث أوفدت بعثة إلى الموقع للقيام بحملة تنقيب إنقاذي
ننورتا(  توكولتيوتوصلت البعثة  إلى نتائج جيدة حيث تم الكشف عن قصر الملك )

ملتصقتين ببعضهما وجميع أرضيات وجدران القصر ووعن زقورتين متجاورتيين 
مطلية باللون األزرق الفيروزي مع وجود آثار حريق كبير وفي ساحة القصر 

يعرف الغرض منه فربما قد المركزية تم العثور على سلم هابط إلى تحت األرض ال
شاف إلى هذا اإلكتالتحقق من يؤدي إلى مقبرة أو مخازن أوحوض مائي وترك أمر 

ول عن التنقيبات , ورغم ذلك فإن هذا الجهد يبقى قليال وقت الحق بسبب وفاة المسؤ
لتي ستترتب في حال اولية الجسيمة الغرض أمام المهمة الكبيرة والمسؤوال يفي ب

  مدينة تحت غمر المياهضياع هذه ال

         

 متحف إسطنبول –ننورتا توكولتيمذبح نذري ل      لملك شلمانو اشاريد تمثال ا                 
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 أوروك )الوركاء( – 4

المخاض وفيها بداية التاريخ  تونقب األلمان في مدينة الوركاء السومرية ألتي كان

ثمرة لتي تمثل ام(  ق 3300في الفترة )ول للحرف والكتابة واألدب واألسطورة ألا

تابة الصورية لكالنصوص على شكل ا سانية المنظمة ومنها جائتنا أولنالجهود األ
وتطورها إلى الكتابة المسمارية , وتعتبر الكتابة أعظم إنجازات الشعب السومري 

والتي تفوقت بها على جميع الحضارات األخرى  بالد الرافدينالحضارية في 
لفاصل بين حقبتين من عمر الزمان الحد ا لبشرية تعتبرتلك الفترة من تاريخ اوكانت 
إن جوهر الحضارة هو الحرف لر )ويقول أوزوالد شبنغ ةلتاريخيلقبتاريخية واهما ا

تم ( , و الذي أنتج الفكر بعد ذلك وأن الحضارة هي الحدث األول وجوهر التاريخ
ثاريين جوردان و نولدكة على فترات آلالتنقيب في الوركاء بواسطة العالمين ا

آلثاري هنريش لنزن في ( , ثم بواسطة العالم ا1923 - 1912سنة ) متقطعة من

وعثر على معبد شيده لمعابد , حيث نقب في مجموعة من ا لعشرينات القرن استين
جدارية كبيرة فيها أكثر من عشرين تمثاال إللهين ذكر  فيهو)كرنداش( الكيشي لملك ا

ناء , لمياه  وكالهما يمسك بين يديه بإالجبال وي االهربما كانا  يقفان بالتتابعوأنثى 
 يسيل خطان من المياه يمثالن نهرا ينالهكل تمثالي وفي الدعامة التي تفصل بين 

منها  االكبر وت والقسملمنحات وهذه الجدارية مصنوعة من الطابوق الفردجلة وا
حتوي على ثمانية أللمانية قسم منها يبعثة اال تم منحموجود في المتحف العراقي و

تركزت أعمال البعثة بالقرب من البرج المدرج ) الزقورة ( حيث تم تماثيل , ثم 
مثل  مسلة العثور على مجموعة هامة من اآلثار السومرية تحت أحد أركان الزقورة 

 صيد

 

 الوركاء
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 لوركاءملكة ا                 أإلناء ألنذري                         

( إلى امارسن)األسود  وأبريقان حجريان  والقالدة السومرية  التي  أهداها  الملك

أن هنالك ) باشتي( رئيسة الكاهنات في معبد إينانا الكبير في الوركاء  –)تيامات 

لهما لهما في كل كنوز العالم القديم المكتشفة حتى اآلن , أو قطعتين فنيتين ال نظير

 بالد الرافدينمزهرية من المرمر وهو اإلناء النذري  ولعله أهم أثر من آثار 

سم( ومنحوتا نحتا بارزا بمهارة فائقة ترينا الربة )إنانا( 00والعالم أيضا وطوله )

ا ويعتبر الهوهي تتقبل هدايا من رجل رفيع المقام ربما كان كاهنا أوحاكما وحتى 

فن النحت القديم في العالم , أما القطعة الفنية الثانية  من القطع الفنية الفريدة في

والذي هو من األمثلة السامية  الجميل بشكل إستثنائي فهي رأس ملكة الوركاء

وهو بالحجم الطبيعي تقريبا ومنحوت نحتا مجسما رائعا  لعبقرية اإلنسان الخالقة

ا وقد جرى من المرمر الفاخر ولسوء الحظ لم تعد العيون موجودة في مكانه

إخراج الوجه بمزيج من الواقعية الرهيفة وبألق فني عالي نادرا ما يصادف قبل 

وقد عثر على القطعتين ( جورج رو -  العراق القديم *الفترة الكالسيكية للنحت اإلغريق

هذه اآلثار بعض ( , وقد تعرضت 1939-1933األخيرتين في الوركاء بين عامي )

حيث تم تحطيم ثة سرق المتحف العراقي عند االحتالل في حادإلى التحطيم والنهب 

احد الطلبة الشباب من سكنة جوار المتحف قد إال أن  من قبل الرعاعاإلناء النذري 

هب هو وبعض زمالئه للدخول الى المتحف وانقاذ ما يمكن انقاذه حيث قام بجمع 

القطع االخرى وبعض  )الثالث( شظايا االناء النذري وتمثال الملك شلمانو اشاريد

ونقلوها الى بيوتهم وقد اعادوها الى المتحف بعد استتباب االوضاع االمنية ورفضوا 
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استالم اية مكافأة عن ذلك وقد تمت صيانة جميع القطع المحطمة واعادة عرضها 

 سرقة رأس ملكة الوركاء ثم إستعادتهوتمت ,  االن لحين االفتتاح القريب للمتحف

 األسود في مكانها بسبب ثقل وزنها وبقيت مسلة صيد الحقا 

 

 لوركاءأ -جدارية معبد ألملك كرنداش            

    

 بريق أألسودإ        ألقالدة ألسومرية              مسلة صيد أألسود                 
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 -الفصل السابع   - القسم األول

 لعشرين القرن ابداية لبريطانية في التنقيبات ا                      

 –أور  -                                         

 لحضارةالبحث عن جذور ا

 السومريون

آلشورية الحفريات الفرنسية والبريطانية العشوائية في العواصم ابعد إنقضاء حقبة 
في لعلمية وبابل وغيرها وإبتداء عصر التنقيبات اسبارو تلو مدن الجنوب وفي

قبل العلماء لعشرين من ور وبابل وسرمن رأى والوركاء في بداية القرن اأطالل آش
ري الذي تخبئه عواصم ومدن اثآلإتجهت األنظار صوب المخزون ا هاعند,  األلمان

السومرية واألكدية والبابلية في الجنوب , وحيث أن هذه الحضارات لحضارة ا
لتواجد ومدنها محدودة افقد بقيت عواصمها ومائية لثالث كانت حضارات سهلية ا
انع طبيعية صعبة وترتبط مع جميع في بقع جغرافية متصلة ببعضها والتفصلها موو

لغزوات المتبادلة والعالقات التجارية الشعوب المجاورة من خالل الهجرات وا
اما , المشتركة وإبداعاتها تتالئم مع إفرازاتها  لمصالح مما جعل شعوبهاوتبادل ا

الحقائق تؤكد ما تذهب إليه اآلراء المتزنة ن فان السومريياصل النسبة الى ب
شعبا قادما من  واناطق وليسلمأصال شعب هذه ا همالجديدة التي تؤيد أنالرصينة و
في نشوء فضل لالذين اليريدون أن يعزوا يذهب بعض المؤرخين ا ارج بيئتها كماخ

وجود  يدل علىا آلن محتى ا وحيث ال يوجدالرافدين وادي الحضارة إلى أبناء 
ان جميع قصص واساطير السومريين تدور في ) بالد الرافدينموطن آخر لهم غير 

جنوب الوادي في وسط غني بالماء من انهار واهوار والطين والبردي والنخيل 
والخنازير الوحشية السود والذئاب والضباع والثيران والحيوانات الوحشية مثل ا

التي ال يزال سكانها  بالد الرافديننطقة جنوب عها خلفية لمشهد نموذجي لميوجم
فكيف  وإال,  (االقتباس من االنترنيت* – حتى االن يعيشون في نفس ظروف اسالفهم
ليستقروا في اراضي او جبلية او سهلية يمكن ان يأتي اقوام من اراضي صحراوية 

يؤكد وهذا مجيئهم منها المفترض  ةطن السابقاواروهي النقيض الكامل للموهاال
الرأي ان  السومريين هم سكان المنطقة األصليين , ويؤكد ذلك ايضا ان األموريين 
واألكديين واآلشوريين و الكلدانيين وهم شعوب هاجرت من الجزيرة العربية الى 

وارواستقروا على هاالقد وجدوا صعوبة في التعايش مع منطقة  بالد الرافدين
 اطرافها في اكد وبابل وماري واشور 
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  هواجس توراتية

 قدم العراق طلبا إلى اليونسكوإلدراجها ضمن قائمة التراث العالمي ) *كانت أور 

اسع عشر هدفا لعيون ومخيلة رجال الالهوت لتابدءا من القرن  (2010سنة 

نبياء ألومطمحا لعلماء اآلثار الذين كانت تؤرقهم الهواجس التوراتية تجاه مدينة أبو ا

حيث كان فيها أصل األديان السماوية ومهبط أول  ألصلي امورألإبراهيم الخليل ا

)ماكان ابراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من النبوات 

بعد اإلكتشافات العظيمة في بالد آشورالتي أحدثتها و,  ** (67ابراهيم  –المشركين 

سمث في النمرود  واليارد ورسام وجورج شروكينحفريات بوتا وبالس في دور

 ووألواح معركة الخيش السوداء ونينوى وإكتشاف مسلة الملك  شلمانو أشاريد 

إكتشاف المكتبة العظيمة آلشور باني أبلي وما فيها من رقم تتحدث عن أساطير 

والطوفان وتأثير إكتشاف ما سمي في حينه بختم اإلغواء الذي يمثل آدم  الخليقة

عثر عليه  هرمزد رسام  أثناء  إسطواني الشكل  وهو رقيم ) ***إلخمينيا وحواء ورقيم كورش

وجود حاليا وم حفرياته غير المرخصة في تل عمران قرب بورسيبا بواسطة حفائره العشوائية بطريقة األنفاق

بدءا من منتصف القرن التاسع عشر يتجهون بانظارهم جعلتهم  في المتحف البريطاني(

ئه عواصم ومدن الحضارة السومرية واألكدية صوب المخزون األثاري الذي تخب

بعد أن أتخمت الى تلك المناطق  يشدون الرحالوالبابلية في الجنوب واخذوا 

آثار بالد سومر التي تمت سرقتها من بعضا من متاحفهم بروائع الفن اآلشوري ثم 

تلو بواسطة الحفار الفرنسي )دو سارزيك( وكيش والرسا وسنكرة , وقد قام الكثير 

من الحفارين بزيارات سريعة الى مدن الجنوب ومنها اور نفسها بدون ان يعرفوا 

حقيقة المدينة وعملوا مجسات استكشافية بسيطة خاصة قرب المركز العبادي عند 

الزقورة في هذه العاصمة السومرية المقدسة التي يطلق عليها علماء اآلثار اآلن 

, وفي ,  نية وانها متحف عالمي مفتوحبأنها منبع رئيس من منابع الحضارة اإلنسا

تيلور( ان يبحث عن اية عالمة طلب المتحف البريطاني من القنصل )1314عام 

تدل على وجود آثار قديمة في جنوب العراق وبعد ترحال استكشافي وجد تيلور ان 

,  كلم مربع(10موقع مناسب بمساحته الكبيرة البالغة نحو )( اور  -تالل )المقير

بال المنهارة من طبقاتها العليا ر عشوائيا في زقورتها المدفونة بأنقاضها وبدأيحف

جدوى واستمر يتنقل بحفرياته لمدة سنتين بال نتائج تذكر ما عدا عثوره على بعض 

, وحدث ان  رقم الطين التي ارسلها الى المتحف لتبقى مركونة لمدة نصف قرن

كان و  قين لجيش اإلحتالل البريطانياحد الضباط المراف( أور –)المقير  شاهد بقايا

رجع  ها, عند سابقا فكتب لهم عن مشاهداتهالبريطاني من العاملين في المتحف 

, وكانت الكتابة المسمارية قد المركونة المتحف الى مكتشفات تيلورمن الرقم الطينية 

 قراءة نصوص هذه األلواح التي جاء فيتمت  حيث باحت بسرها منذ زمن
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  رقيم كورش اإلخميني                                                      

       

 واقعا وإعادة تصور -زقورة أور                                           

( 000اني الملك نبونيدس قمت بصيانة الزقورة التي بناها الملك اورنموبعضها) 

ذكرها في التوراة  ون هذه هي المدينة الواردوان تكوهنا ورد ذكر )أور( , فاذا البد 

المتحف البريطاني وجامعة بنسلفانيا األمريكية  , وعندها تم حشد المال والرجال من

بقيادة عالم االثار ليونارد وولي الذي جاءته الفرصة الذهبية ليخلد اسمه في تاريخ 

 التنقيبات األثرية في بالد الرافدين 

 بعثة مشتركة

يطاني وجامعة لبرور بواسطة بعثة مشتركة من المتحف ايبات في ألتنقبدأت ا 

ذه الفترة هي ر هوتعتب (1934 -1922ألمريكية لمدة ثالث عشرة سنة  )ا بنسلفانيا

بدءا من تنقيبات كامبل   ينلرافدا بالديبات األثرية العلمية في فترة اإلزدهار للتنق

في خفاجي وتل  ي فرانكفورتوهنر( 1931-1927)تومبسون في نينوى 

ية وأكاديمية وكذلك تنقيبات هذه اليب علمسلتي جرت بأوا ودورشروكين أسمر
كان مغرما بالنبي  لذيا (ولي)ليونارد واري ثألالبعثة المشتركة تحت إشراف العالم ا

وقد بدأ  تنقيباته قريبا من الزقورة التي شيدها الملك  0ة لتوراإبراهيم وقصص ا

كمل زقورة باقية في بالد ما بين ( وتعتبرأق م2096-2113لسومري )أورنموا

تبقى مترا( وإرتفاع ما 41مترا( وعرضها )60لنهرين حيث يبلغ طول قاعدتها )ا

لي بسيط في جدارها ألبعاد بشكل رائع مع ميالن داخمترا( وهي متناسقة ا13منها )

 ءي بنالفراعنة فإلى اينسب كان هذا األسلوب رتقى إلى األعلى ولخارجي كلما إا
سومريون كانوا قد حققوا ذلك لمعابدهم وإلى اليونان في بناء معبد البارثينون إال أن ا
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وكشف وولي قريبا من  ليونان بألفي عام ,بأكثر من الف عام وقبل ا قبل الفراعنة
مترمربع وقاعة  ثالثة االف وستمائةو ومساحته لملكي ألورنمالزقورة عن القصر ا

مر  وبناية أخرى مهمه سماها بيت لقتر( ومعبد إله ام4×24س)لعرش فيه بقياا

الساللة البابلية الكلدانية )نابو  ملوك خرلتي إستمر إستخدامها إلى أيام أالكنوز ا

سنة( و اتخذ منها 60)بعمركبيرا نائيد( الذي تسلم الحكم في عرش بابل شيخا 

معابد القديمة بحثا نه كان ينقب في أسس الحتى أ حفا ألنه كان مغرما بجمع اآلثارمت
 لملكي لقب منقب اآلثار ا اآلثاريونلدفينة ويطلق عليه عن وثائق التاسيس ا

 ستة عشر قبرا ملكيا - لمقبرة ألملكية وعبقرية ووليا

الفين عن ما يقرب من  للكشف  1927ه حفرياته في سنة أما وولي فقد قادت 

لسومرية عن المقبرة الملكية ا فلكشالمقبرة الكبيرة إلى ا ثم قادتهقبر عادي  وستمائة
فقد كشف عن بالطتين حجريتين اثارتا استغرابه حيث التوجد احجار في المنطقة 
الجنوبية تستخدم لتبليط االرضيات وفكر وولي انه البد وان تكون القطع الحجرية 

ن سقفا لمقبرة ذات على حق في تفكيره وكانت البالطتا ساقطة من سقف غرفة وكان

(  16,  ثم كشف  عن  ) *ن ارضية المقبرة مبلطة بنفس نوع االحجارحجرتين وا
والملك اباركي الذي  –لملك مسكالمدك وزوجته نن بندا منها قبور ) اقبرا ملكيا   

 **لملك أوربابل ساك(وا –المدفونة بجانبه لملكة بوآبي )شبعاد( يعتقد أنه زوج ا
رجع تاريخ هذه المقبرة الملكية وي وجميعهم مجهولون تماما في التاريخ السومري 

م( أي قبل الف سنة من مقبرة الفرعون )توت عنخ  0الى )األلف الخامس ق 

امون(, وكشف في المقبرة الملكية عن واحد من أغرب المظاهروالطقوس الجنائزية 
المرافقة لدفن الملوك السومريين وهو التضحية البشرية حيث عثر على عشرات 

بكامل أسلحتهم وعرباتهم الحربية والجواري والوصيفات الجثث  لعبيد وجنود 
اللواتي كن بكامل زينتهن وحليهن ليبقى الجميع برفقة الملوك لخدمتهم في العالم 
االخر ولم يحدث ان عثر عالم اثار في اي بلد من بلدان العالم على تسجيل لحفل 

د سنوات , وق في ثالثلملكية إنجاز التنقيب في المقبرة اتم مثل ذلك الحفل وجنائزي 
إلى رماد بفعل الزمن لذي تحول مصنوعا من الخشب اوجد فيها أثاثا ملكيا  جميال 

في إستحداث الى وولي الفضل ينسب ووضغط طبقات األرض آلالف السنين , 
طريقة جديدة في إستخراج اآلثار الهشة التالفة والتي أخذت منه وقتا وجهدا لكنها 

عظيمة حيث ينسب إليه ابتكار طريقة جديدة إلنقاذ اآلثار   أعطته مجدا علميا وشهرة
في الفتحات التي  العاجية والخشبية  بواسطة صب مادة الصمغ والجبسين السائل

  فكانت قطع األثاث والمركبات يتركها الخشب المندثر في األرض 

************************************************************** 

 ترجمة احمد محمد عيسى –استيله فريدمان  –عن الماضي  التنقيب*

تحف البريطاني وجامعة بنسلفانيا األمريكية عامة لآلثار والتراث أن تفاتح ألموهنا نتمنى على الهيأة ال **
بالسؤال عن مصير هذه الجثامين الملكية الستة عشر وإستعادتها منهم فيما إذا كانوا قد انتهبوها وال نستبعد ذلك 

 وإعادتها إلى وطنها األم واستقبالها بما يليق بجثامين الملوك ودفنها بما تستحقه من مراسيم دفن ملكية 
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وزخارفها وكذلك ألرض متماسكة بكل تفاصيلها والتيجان تخرج من القيثارات وا
 ويخرجها من التربة كان يصب شمع البرافين على جماجم وجثث الملوك والملكات

 هذه الطريقة المبتكرة التي تنسب إلى وولي فتحا جديدا في بشكل متماسك وكانت

 ( مقابر أخرى تخص الملوك3, وكشف بجوار هذه المقبرة الملكية عن )علم اآلثار

وإبنه  لثالثة اأور وهم مؤسس ساللة  (امارسنو -وشولكي  -نموالسومريين )أور
على وجود المة لقديمة ولم يكن يرافقها أية عالعصوروحفيده وكانت منهوبة في ا

وقع كبير في السومرية شعائر التضحية البشرية , وكان للكشف عن المقبرة الملكية 
بهة ما أكتشف في أن أ)العالم بسبب التفاصيل الغريبة التي كانت ترافق طقوس 

ألبهة التي كشف عنها ( قد كسفت حتى ا1090 -1091ي أور )لملكية فالمقبرة ا

  (*سومر -بارو – 1094 -1099آمون  قبر توت عنخ

 لطوفانالكشف عن آثار ا

لتاريخية لمعرفة األدوار ا قام وولي بعمل مجس عميق في أور 1929وفي عام  

ي من كان يظهر فيه تراب نق الحفرالتي مرت على المدينة ووصل إلى مستوى من 
فخار  متر تقريبا ثم ظهرت تحت هذا ألمستوى آثار أكثر من لطمي بسمك ترسبات ا
زوجته  سكن وحضارة  سابقة وحار وولي في تفسير ذلك إال أن باليد واثارمشغول 

اجأة لعظيم فكانت هذه مفالتي كانت ترافقه إكتشفت الحقيقة وقالت أنها آثارالطوفان ا

متر( وأنه  7لطوفان البد وأنه كان بإرتفاع اليقل عن )مذهلة  له وقد قدر وولي أن ا

كلم( عرضا مائة وخمسون كلم( طوال و)اربعمائة قد غطى مساحة ال تقل عن )
المعروف ن العالم انه لهول هذا الحدث بالنسبة للشعوب القديمة فإومعنى ذلك 
االنسان وقد بقي الحدث مختزنا في ذاكرة  باجمعه , قد اغرقه الطوفانبالنسبة لهم 
قد و,  اءت الكتب السماوية ودونته كحقيقة حدثت في زمن قديمحتى ج الرافديني

ات وولي هذه دحضتها وقائع ة إال أن توقعلتوراتيبهواجسه ااكثرللتمسك ذلك  دفعه
لقدر في مناطق جد قريبة ة أخرى حيث لم يعثر على مثل هذه الترسبات بنفس ارياآث

ات المديرية العامة لآلثار في خمسينيه بعثة لذي نقبت فموقع أريدو ا من أور مثل
  ثاره بدون اجابة واضحةويبقى لغز هذا الطوفان وا لماضيالقرن ا

 ألنبياءالبحث عن أبو ا

يأمل في التي احتضنت ثالث سالالت سومرية وهوينقب في أور وولي كان 
كما ورد في التوراة  الحصول على أية أشارة تدل على وجود إسم النبي  إبراهيم

 وأخذ تارح إبرام إبنه ولوطا بن هاران وساراي كنته إمرأة إبرام إبنه فخرجوا معا)
سفر   - من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان فأقاموا إلى حاران وأقاموا هناك

في أحد بيوت  حيث عثرويقول أنه وجدها فعال  0 (31-اإلصحاح العاشر اآلية  –التكوين 

القديمة على رقيمان من الطين مذكور فيهما إسم )إبرامو( ونسب هذا اإلسم إلى  أور
التي ال المكتشفة حارات مدينة أور الضيقة يمشي في ي وكان وول النبي إبراهيم
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هيم يمشي و هنا كان براوهو يقول هنا كان إ  لسابلة وحيواناتهمتتسع إال لمرور ا
 لمدينة أور يقول فيه هذه خارطة أور ططمخ وقام بنشر ,لناس يجلس ويخاطب ا

     

 أور األثرية مخطط مدينة حارة في أور                                 

أيام النبي إبراهيم ولم يقل أنها أيام الملك أورنمو مؤسس ساللتها الثالثة وباني 
كان معاصرا ربما النبي إبراهيم يسود اإلعتقاد أن مجدها وزقورتها وأسوارها , و

ما من اآلخربعضا من ألورنمو صاحب الشريعة ألمعروفة بإسمه وربما إستقى أحده
 مواد شريعته 

(the city of ur in the time of abraham 2100-1900 b.c 9) 

 لعادلةغير القسمة ا

رية ة باإلستيالء على أهم القطع اآلثاألمريكية المشترك –لبريطانية البعثة اقامت 

وكذلك المئات من اللقى  خصوصالملكية المكتشفة في أور عموما وفي المقبرة ا

رى جحيث  عراقية في إقتسام أثارنا لالمختلفة , وقد لحق الغبن والحيف  بالحقوق ا

ة ض اآلثار المهمة بين الهيأاإلستخفاف بالتراث السومري فكانت تتم قسمة بع

( تحت إدارة 1920عام منذ)  لتاسيسالتنقيبية والمتحف العراقي الذي كان في طور ا

  وكتابة صورةلقمار نقود في الهواء مثل لعبة ابواسطة رمي قطعة لمس بيل( )أ

( وهو 1924صدر عام )ألول لآلثار كان قد علما أن القانون ا, ( ات ملوانمذكر*)

آلثار لفريدة والتقاسم  مناصفة في ااإلحتفاظ بجميع اآلثار الحق بيعطي للعراق ا

ر ثاآلعراق بعضا من  أهم الالمتشابهة التي تكتشفها البعثات األجنبية , وهكذا  فقد  ا

ولم يبق ألخريات , والملكات ا بيسومريات بوآل( من تيجان الملكات ا10مثل عدد  )

كغم من  4ذي يزن ل)بو آبي( وا من حصة للعراق سوى تاج واحد رئيسي للملكة

 لالزورد الكريمة من العقيق وا شبهقطعة من األحجار ) 3700(لذهب وتزينه ا
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أخر كان مثبتا  على جمجمتها مع الحلي  لعراقي على تاجوكذلك حصل المتحف ا

ولكن تم , لقاعة السومرية نت معروضة مع كنوز المقبرة الملكية في اوالتي كا

لم يراعوا حرمة ألذين عند االحتالل لسراق تدميرجمجمة الملكة )بوأبي( من قبل ا

على األرض حيث )الكريمة( الجمجمه لمليكتهم فسرقوا الذهب والحلي والقوا ببقايا 

الذين إهتموا بنقل األثار أتلفت لألسف وكان من الواجب على موظفي المتحف 

 أن يهتموا بنقل بقايا  جثمان مليكتهم الذهبية 

التي إستعادها وولي من بين طبقات ( وتوزعت المحفة الخشبية للملكة )بو آبي

بين المتحف ألبريطاني ومتحف جامعة ( قيثارات ملكية 10) وحواليالتراب 

( هما قيثارة الملكة )بو آبيقيثارتين إحدا سوىاآلن لعراق واليوجد في ا بنسلفانيا

وقد دمرت هذه القيثارة أثناء عملية نهب المتحف وتمت سرقة رأسها الذهبي ,

)المستنسخ( حيث أن الراس األصيل تم حفظه في خزائن البنك المركزي قبل 

 0األصلي اإلحتالل  وقد تمت صيانة القيثارة وترميمها وإعادتها لشكلها

            

 لبدويةالمس بيل بالمالبس اثم تمثاال  سومريا                   قيثارة من االرض وولي يخرج              
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 لبريطاني ات موزعة بين متحفي بنسلقانيا و الملكات ألسومريمجموعة  تيجان ا                

            

 لعراقيألمتحف ا –بي تاج بو أ              ابنسلفاني -بي لذهبي لبوأيص القمأ         

     

 ألرض بعد سرقة حليها الذهبيةعلى اجمجمة البو آبي )شبعاد( ثم بقايا  لملكةجمة اجم              

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=417997721575195&set=a.277118458996456.61018.100000949116228&type=1&relevant_count=1&ref=nf
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 زالقة الملكة بوآبي   مائدة طعام ملكية            

                

 لبريطاني ومتحف بنسلفانيا ة في المتاحف اقيثارات ملكي                             

   

 في ألبنك رأس ألقيثارة أألصيل محفوظ      لقيثار    صدر أ        لعراقي    قيثارة ألمتحف أ           
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 ألقيثارة كما تركها أللصوص محطمة  --عند االكتشاف   قيثارة ألملكة بو آبي )شيعاد(                  

        

 البريطانيالمتحف        لعراقي لمتحف اا –لرخام رأسي قيثارة من الفضة  وا              

 رؤوس القيثارات التي تمثل أسودا وثيرانابعض وحصل المتحف العراقي على 

 نها خالية من الزخارف واألحجار الكريمة والتفاصيل العاجية التيفضية ونحاسية لك

لمتحف وحصل ا لتربةوالضغط الهائل لطبقات ا لزمنل ابفعضاعت في ألتراب 

 من مزيج الذهب والفضة  مصنوعا  حمارا وحشيا مثل ت  فريدة قطعة   كذلك على

كان مثبتا على زحافة الملكة التي الذي )األلكتروم( فيه حلقتين لدخول حبل اللجام 

دي من  الذهب لج نادرينراق واحدا من تمثالين لعوفقد ا ,لوحشية تجرها الحمر ا

 ملكياو اثاث أوجزءا من عرش لقيثارات ملكية  رؤوسا لالزورد ربما  كاناوا

رغم حقه الواضح بذلك حداهما لعراق من إلندن وبنسلفانيا وحرم ا هما متحفاتقاسم

 في تناصف االثار المتشابهة  األول الساري المفعولألثاروفقا لقانون ا

 مشغولة من العاج والالزوردسمى  راية أور ت نادرة قطعة اثرية كذلك فقد العراق و

  لقائل بأنه صندوق قيثارة ملكية ألن في صندوقها ميالن  واضحونميل للرأي ا

لعزف عليها إجالسها مستوية وا لعلوي ليمكنحيث أن قاعدتها أعرض من قسمها ا

طاني , وكان يجب أن تكون من حصة المتحف لبريالمتحف ا صارت من حصةو

  تم  إكتشاف عدة  كؤوس يضا وأنها نسخة  وحيدة  غير مكررة , ألالعراقي 

الزولي  لالبيسضها مغلفة بالذهب ومزينة بأحجار النعام  بعبيض  ا مصنوعة من

سلفانيا على كأسين لبريطاني على كأسين  ومتحف بنالمتحف ( إستولى ا1وعددها )
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ضررة واألقل جودة واحد منها هو األجمل واألكمل وحصل العراق على النسخة المت

وخنجر ذهبي فريد من  لذهبيةمن هذه الكؤوس , وكان من حصة العراق الخوذة ا

واجمل ما وجد من هذه القطع الفنية غمد ) هما للملك )مسكالمدك( وكال نوعه

خنجر من الذهب وخنجر مطعم بالالزورد , واذا كان لنا ان نحكم على هذه االية 

( ديورانت - يكاد يسمو فيها الى ذروة الكمال الفنية حق لنا ان نقول ان الفن

كؤوس ودوارق الماء ( من 10لذهبية وكذلك عدد )وخمسة من الخناجرالملكية ا

واحد منها من الذهب )بوآبي( لملكة سطوانية تخص ا( أختام إ4وعدد ) ,لذهبية ا

 أختام إسطوانية حجرية توزعت بينوثالثة  , لعالموهو الختم الذهبي الوحيد في ا

وكذلك   ألمريكيةبنسلفانيا اجامعة لبريطاني ومتحف المتحف العراقي و المتحف ا

( المصنوع من سالسل الذهب والفضة لملكة )بو آبيب من العراق قميص اسل

المزينة  باألحجار الكريمة التي تنحدر من طوق في الرقبة وتتدلى إلى الكتفين ثم 

قد صارمن حصة جامعة لخصر حيث تتصل بحزام من حلقات ذهبية ولحد ا

لتي أستولت ا  نمولقمر على مسلة أوروعثر وولي أيضا قريبا من معبد ا بنسلفانيا  ,

لتي ألن القسمة لم تكن عادلة وا عليها جامعة فيالدلفيا في بنسلفانيا بدون وجه حق 

  فيهامتواطئا طرفا  كانت )ألمس بيل(

       

 آلرض الكبش مدفونا في ا         البريطانيحف متال –لذهبي الكبش ا                   

 

 راية أور                             إللكترومحمار وحشي من ا          
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   كؤوس شراب مائدة ملكية                                                

  

 لبريطاني أ -كؤوس شراب ملكية            بنسلفانيا        -كؤوس شراب مسكالمدك                

        

 متحف بنسلفانيا  خنجران ذهبيان في   -المتحف العراقي  ب -الخنجر ألذهبي للملك مسكالمدك  -أ         

 لعراقيالمتحف ا -كالم دك لملك مسالخوذة الذهبية ل -ج                           
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 لعراقيالمتحف ا –ي )شبعاد( لملكة بو آبختم ا                

             

 لمسلةتفصيل من ا                ورنمومسلة أ           

 لمحزناالمقبرة الملكية مصير 

عليها كتراث بالحفاظ إلأور فبسبب عدم العناية أو اأما مصير ألمقبرة ألملكية في 

ها أوإعادة دفنها وألحفاظ لى صيانتلثي لم تبادر إتنقيبية المشتركة الوتقصير ألبعثة ا

وفي األخير نؤكد إن  رض تماما  آلن حيث سويت  باألا ثر لهاعليها فلم يبق  من أ

لكية لمالمنهوبة من المقبرة ا لتاليةراق ثابت  وواضح تماما بإستعادة اآلثار العحق ا

راية , بيين لذهلكبشين اأحد اجثامين الملوك والملكات السومريين ,  في أور وهي )

, ريمة لكقميصها المشغول من الذهب واألحجار ا , وزحافة الملكة بو آبي, اور 

ألمر من صعوبة ومسلة أورنمو(  وكلما تأخر العراق بمطالبته بهذه اآلثار زاد ا

 (*لينين –باألمس كان الوقت مبكرا وغدا يفوت االوان )فرص إستعادتها 

http://www.google.se/imgres?q=model+museum+in+iraq&start=252&um=1&hl=ar&sa=N&tbm=isch&tbnid=D69F2o65hDdB-M:&imgrefurl=http://factsanddetails.com/world.php?itemid=1524&catid=56&subcatid=363&docid=QQJOpxv36ND9gM&imgurl=http://factsanddetails.com/media/2/20120208-Stela_of_Ur-Nammu_detail.jpg&w=340&h=264&ei=Iu0CUMjZL_PN4QTJ-siqCA&zoom=1&iact=hc&vpx=304&vpy=309&dur=3438&hovh=198&hovw=255&tx=125&ty=89&sig=106081638689022078744&page=12&tbnh=144&tbnw=185&ndsp=24&ved=1t:429,r:3,s:252,i:249&biw=1280&bih=638
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 لملكيةقاع المقبرة ا                       لطوفان            مجس حفرة ا       
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 -الفصل الثامن   -القسم األول                     

 مريكانألا                         

في التنقيبات األثرية في العراق يكاد ينحصر بعدد من لألمريكان م هاالكان الدور  
ا و شيكاغو وهارفارد ومتشيغان والمدرسة يلمعاهد مثل جامعات بنسلفانالجامعات وا
ت غالبية نشاطاتهم تهتم بالعصور سمث , وكان –ألمريكية ومعهد سوني الشرقية ا

راق وكذلك تركز إهتمامهم بالمدن لعالحجرية القديمة في المناطق الشمالية من ا
وأدب  أور ولكش ونفر وأشجالي لسالالت مثلالسومرية في بداية عصر فجر ا

بعثات مشتركة في أور  ضمنونقبوا   )تصغير العبد( لعبيدوأشنونا وا وشروباك
  لرماحوفي الموقع اآلشوري تل ا شروكينوفي العاصمة اآلشورية دور 

لتنقيب بعثات ا من اعدد( أرسلت جامعة بنسلفانيا 1900ولغاية  1339عام ) بدءا من

ت نليل وعثرد أ, وكشفت عن مكتبة معبفي مدينة نفرلجامعة عملت لصالح متحف ا
مها مع متحف إسطنبول , وضمت رقيم تم إقتسا ثالث وخمسون الفعلى أكثر من 

ة للغطب والتاريخ والهذه الرقم مالحم وأساطيروعلوم الرياضيات والفلك والتنجيم وا
وجداول بأسماءالملوك وقواميس ألسماء المدن والجبال والحيوان والسهول واألنهار 

( شاركت جامعة بنسلفانيا 1934-1922, وفي عام ) فيةلحروالصناعات النبات وا

لتنقيب في أور حيث كشفت البعثة عن لبريطاني قي بعثة مشتركة لمتحف المع ا
رية  بينهما  المكتشفات اآلثوال نقول  (الغنائم)المقابر الملكية السومرية وتمت قسمة 

عراق , ففي عام الحقا في وسط وجنوب أل همتنقيباتوقد تركزت و المتحف العراقي 

أدب( وفي عام ( قامت جامعة شيكاغو بالتنقيب في  بسماية  )1904 -1903)

-1921لعامين )نصر قرب كيش وفي  ا تنقيب في جمدةبال ( قامت1923 -1921)

)الجاسوسة بيل  جيرترود العراقية االنسةآلثار( وبمبادرة من مديرة ا1926

درسة الشرقية لمثارالعراقية  وابعثة مشتركة من دائرة اآل تكونتالبريطانية( 
وجدت و في تل يورغان تبة ) نوزي ( ونقبتدوارد كييرا ألمريكية  برئاسة إا

 ألمريكية تتوالى على نوزيستمرت البعثات ا, وأامسماري ارقيم خمسمائة وخمسون
بالتنقيب في األعوام )  جامعة  هارفارد  , حيث قامت بعثة أمريكية أخرى من

 خمسة وثالثون الفلموقع وعثرت على ما يقرب من ي نفس ا( ف 1931 -1927

لتنقيب في تل فاره  )شروباك( ونقبوا في  سلوقيا )تل (  تم ا1931)وفي عام رقيم 

  (1932 – 1927عمر( )
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 لخصبا اله آبوو –أشنونا مملكة 

( قامت جامعة شيكاغو بالتنقيب في تل أسمر)أشنونا (  1936-1930وفي عام ) 

( 1937لعبيد عام )( وفي تل ا1936-1934( وأشجالي )1937-1931) وتل أجرب

لذي عثر ا ( بإشراف العالم اآلثاري هنري فرانكفورت 1933 -1930وخفاجي )

مجموعة كبيرة من التماثيل  علىو رقيم مسماري , الف ومائتيحوالي  على

 ضمنوهي لخصب ( ا اله –إلله آبو تحت معبد  ) اتمثاال( 21) السومرية 

من  عدداوهذه المنحوتات تمثل في المتحف العراقي  لسومريةالقاعة اعروضات م
 ,  آللهةالصالة الصامتة أمام ا في وضعيةقون بعيون واسعة لذين يحدالمتعبدين ا

شكل عمل فني على هيئة بشرية لكنها ب تنحتلتي  ها تماثيل اآللهة اضمنمن و
حيث كانت لمنزلة هي الوخذ مكانها في عالم علوي إها وتأخارجة عن بشريت

لتقديس أوال ولم يكن للجمال دور مهم في وضعيات هذه التماثيل تتبنى صفة وشكل ا
 تضملصدر أقرب ماتكون أنها إلى ا ليدينتثني اأشكالها وتبدو هيئاتها وهي 

بعض القطع الفنية  , إنوموقفها الديني لفني وتحتضن  سرا يتعلق  بتكوينها ا
 السومريين بانهم أعظم من جميع فنانين لفنانيا فوصالسومرية تبرر لنا 

ول من األلف الثالث قبل ألف ا, وقياسا إلى زمنها في النص لقديمةاالحضارات 
ن تتباهى بمثل هذه الوفرة في لعالم تستطيع ألك مدنية أخرى في الميالد ليس هناا

اصة بريق النتاجات الفنية التي نفذت بمثل هذه الصنعة الكاملة ويدهشنا بصفة خ
  لمختفي وراءها اإلنجاز ا

                      

 ألخصب أبو و زوجته اله          
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لتنقيب  في تل )تبة كورا( من قبل جامعة فقد تم ا نبالد الرافديمال أما في ش

خرى في نوزي قرب كركوك في عام (  ومرة أ1933 -1927سلفانيا عام )بن

( ,  حيث عثرت على آثار تعود 1931 -1930وفي تل بال من ) ( 1931 -1921)

شيكاغو  بعثة من جامعة  وقامت   لسالالتوفجر ا لتاريخ ا قبل  إلى عصور ما

(  فوجدت  آثارا تعود  1949 -1943) تل مطارة (  في موسمين  )   في  بالتنقيب

وسرمن رأى , وفي  )تل جنجي ( قرب قرية خرسباد وفي قرية  حسونة إلى دوري
 بعثة من جامعة شيكاغو برئاسة  جمجمال في محافظة كركوك قامت  )جرمو( قرب

( حيث عثرت 1911إلى عام 1943عام بالتنقيب  من ) لدكتور روبرت بريدوودا

البعثة على الدورين األعلى و األدنى من العصر الحجري الحديث  في واحدة من 

ق م (  7000لى )خ  ويرجع تاريخها إلتاريأقدم القرى الزراعية في عصور ما قبل ا

لطين وسقفت من ا لبيوتكانت تمثل بدايات إستقرار اإلنسان  حيث شيدت او
غير المهندم ومارس سكانها  لبيوت أساسات من الحجر ن لبعض اابالحصران وك

حيث الخاصة بالقرية دينية لا الحيوانات وكانت لديهم طقوسهم الزراعة ودجنوا
لخوصر عام بت البعثة في ملفعات على نهر ا, ونق م  والهة الخصبألعبدوا اآللهة ا

لماضي بالتنقيب في الخمسينات من القرن اوقامت جامعة شيكاغو في أوائل  1911

لوسيط  ( حيث عثرت على بقايا تعود إلى العصر الحجري اكريم شهر) مستوطنة 

( كشفت بعثة مشتركة من 1912- 1943وفي األعوام ) , اثنى عشر الف سنةقبل 

 رقيم  مسماري  الفسلفانيا و شيكاغو في مدينتي نفر وخفاجي عن حوالي جامعتي بن

0 

                   

 لحجريمن العصر ا ادوات              

 

 

 

 

http://www.google.jo/imgres?q=great+archaeology+blog+on+the+antiquities+trade+and+looting+that+youshould+read+it&start=994&hl=ar&sa=X&tbo=d&biw=1280&bih=598&tbm=isch&tbnid=JapOBSnQQnwBAM:&imgrefurl=http://www.savingantiquities.org/tag/looting-2/page/3/&docid=yUS_l2ybKRoyUM&itg=1&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/_pbnV8nHs2_s/TGTDsrIcBnI/AAAAAAAAAUE/7kSZAbOMFGU/s1600/DonnyGeorge.gif&w=500&h=375&ei=yLTRUOEIyrrRBcjjgNgF&zoom=1&iact=hc&vpx=612&vpy=269&dur=12636&hovh=194&hovw=259&tx=124&ty=119&sig=100254336184139435031&page=38&tbnh=137&tbnw=195&ndsp=6&ved=1t:429,r:96,s:900,i:292
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 لمجنحكييرا يسرق ألثور ا

خم لثور ظنقل تمثال  لفرنسي بوتاالقنصل احاول  نائب ( 1343م )في عايذكر أنه و

تحطم عند محاولة نقله فلم و (ينوكيرشلا)لطراز ان ا ميلملتفت جانبالنوع امجنح من 
ليه في إوصله ألذي المكان النهر فقام بدفنه في الى  شاطئ  إيصاله إيستطع 
 يةمريكبعثة تنقيب أجاءت ن ألى إ, شاطئ اللطريق بين خرسباد وامنتصف 

رأسها ت(  1931-1923)( لمدة ثمانية سنوات شروكينإستمرت بالتنقيب في )دور

لمدفون االثور ل تمثاحيث قام بالبحث عن  دوارد كييراإلمنقب األولى ا تهافي سن
يعرف مكان وكان , شروكينخارج مساحة المنطقة التي يتم التنقيب قيها وهي قصر 

لفرنسي بوتا وعثر عليه ويبدو من مجرى أألحداث وجوده أصال من تقارير الحفار ا
 ,لتمثال فقط الغيروهي سرقة هذا ا لها أن كييرا جاء في مهمة محددة الهدفوتفاصي
 مدير متحف شيكاغو  جيمس هنري برستدمريكي ألاثاري آلابمفاتحة  حيث قام

الف دوالر للتكفل بمصاريف سرقة  ونقل  آوحثه على تدبير مبلغ عشرة 
وعند  محاولة  إستخراجه تحطم بين أيديهم وأصبح   قد تم ذلك, و لمجنحالثورا

لى متحف إ لبصرة ثما ومنها الى بالسيارات إلى بغداد  ثالثة قطع وقاموا بنقله
لحكومة او موافقة أرقابة  ونقله إلىلتمثال اكتشاف  إن يخضع أبدون  شيكاغو

( والقاضي بإحتفاظ العراق بالنسخ 1924وقانون اآلثار الصادر سنة )لعراقية ا

حيث كان ( 1929ذلك في سنة )تم  وقددة وأقتسام االثار المتشابهة لفريالوحيدة وا

 لذي كان بدوره سارقا ومهرباحينها وامديرا لالثارلجنسية البريطاني المستر كوك ا
فهنا يأتي  لمجنح هذاالثور اتمثال بأخذ  همحقببقولهم لو سلمنا جدال و  ,ومتواطئا 

السؤال من أين جائهم هذا الحق وبعثتهم التنقيبية تخضع لقانون اآلثار الذي يعطيهم 
وهم لم يكتشفوا من الثيران  (متشابهة فقط لا)اآلثار المكتشفة  الحق بأخذ نصف

لتنقيب اغير هذا وبعد هذه العملية الملتبسة تابع ايالملتفتة جانب (يةجنحة )الشروكينيلما
وردون لود غلعالمين ا كال منالتي كانت على حافة اإلندثار ( شروكينفي )دور

الذي اسسه روكفلر األصغر من المعهد الشرقي في شيكاغو  وهاملتون داربي

من  قضت على كل ما تبقى لقاضية التيالضربة ابعثتهم هي فكانت ( 1919)

لتي يبلغ مجموع العظيم من جميع منحوتاته القصر منحوتات جدارية وأفرغوا هذا ا

منحوتة جدارية وأخذ  الف وخمسمائةوالي كلم( أي ح3طولها لو صفت سويا )

القصر شيئ يستحق الذكر   حوتة فقط ولم يبق من( من20لعراقي حوالي )المتحف ا

السراق لتي تركها وقد سرقوا حتى األجزاء السفلى من المنحوتات المحطمة ا
 ابقونلسا
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 لمجنح ور الثاآلثاري كييرا مع ا                                             

                        

 لثور المجنح في متحف شيكاغوا                                

 

 متحف شيكاغو – لمنحوتات الجداريةنقل األمريكان حتى بقايا ا       
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 لنياندرتالاكهف شانيدر وإنسان 

لعراقية ومعهد ( قامت بعثة مشتركة من مديرية اآلثار ا1960 - 1911وفي عام ) 

إنسان  نقيب عنللت    رالف سوليكي لعالم مريكي  برئاسة األسوني ( ا –) سمث 
عدة طبقات عن  تكشفو  (أربيل–جبال برادوست )لنياندرتال في كهف شانيدر ا

عثرت على آثار اإلنسان في العصور الحجرية وفي  حيث, تحت أرضية الكهف 

( هياكل عظمية واحد منها شبه 3لبعثة على )مترا( عثرت ا11الطبقة السفلى بعمق )

-10) منلنياندرتال  يعود تاريخها إلنسان اة شبه كاملة  وجمجم لطفل رضيع ةكامل

( برئاسة 1911ف ميركه سور عام ) ونقبت بعثة أمريكية في كه 0  الف سنة( 70

غان , وفي قرية طوب زاوة نقبت بعثة من جامعة متشيهنري فيلدألمريكي العالم ا
لحديث , وقامت جامعة شيكاغو حيث عثرت على آثار تعود إلى العصر الحجري ا

 ( بالتنقيب في تل ) كردبناهلك (  1914عام )

   (لثالثا)نيراري  اددومسلة 000 تل الرماح 

لبريطاني وجامعة ( تجدد التعاون بين المتحف ا 1961 -1964وفي العامين ) 

شورية في تل لم آلت بعثة مشتركة بالتنقيب عن آثار الحضارة ابنسلفانيا حيث قام
ت له ثانوي وعثروجدت فيه معبدا إلولموصل رب الرماح ( قيمس سابقا ) تل ا

سم  20×عرضا 69×ارتفاعا 130وقياسها)نيراري  اددعلى المسلة الجميلة للملك 

  لعراقي والمعروضة في القاعة اآلشورية الثانية في المتحف ا سمكا(

     

 المتحف العراقي – جمجمة انسان النياندرتال                           كهف شانيدر  
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 المتحف العراقي – مسلة الملك االشوري ادد نيراري الثالث                           
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 الفصل التاسع –القسم األول 

     العثمانيون                        

الباب أصدر حيث لرافدين  مختلفة في نهب آثار بالد ابطرق  العثمانيونساهم 

إدارة )حمدي ثار تحت قضي بإنشاء دائرة خاصة لآل( فرمانا ي1371سنة ) العالي

تقاسم المكتشفات األثرية مناصفة مع يتم  فكان صدر اعظم سابقإبن وهو بيه( 

لذين يعملون في بالد الرافدين و في جميع األراضي والمستعمرات ان لحفاريجميع ا

بول طنسآلثار تتوارد على متحف إبدأت الطريقة إلمبراطوريتهم  وبهذه الخاضعة ا

رة معينة أو لدراسة واقع تاريخي و حضاري ق  لإلهتمام بحضابدون تخطيط مسب

المشكلة المعروفة بموضوع الحفر في )تل النبي  , وعندما قامت لمنطقة معينة

وع لموضدخل األتراك في ا (1313لفرنسيين سنة )يونس( بين البريطانيين وا

أوقفوا  لفرنسيون قديطانيون واوبدأوا الحفريات في نفس المناطق التي كان البر

يها ي أدينا وكان فحدى بوابات قصر أشور أخألتراك على إعثراحفرياتهم فيها , و

  اق لهلمرافزوجا من الثيران المجنحة الكبيرة جدا وزوجا من منحوتات المالك ا

ا وكذلك مجموعة من األلواح الجدارية مكتشف سابقكلكامش( تختلف شكالعن ما )

كل كبير, ويوجد في متحف إسطنبول اآلن أعداد مدمرة بشنها كانت  ألمنحوتة إالا

لمتحف من بابلية المتناثرة في زوايا الكبيرة من اآلثارالسومرية واآلشورية وا

                                                                                      -همها:أ

شلمانو أشاريد كشفت عنه حفائر  لك تمثال من حجر البازلت للم - 1

 كركوري()لمدينة ا في مدينة آشور قرب بوابة أللمانا

  (وري )أدد نيراريشآلمسلة الملك ا -2

 أبيل أشارا  توكولتيشوري آلمسلة الملك ا -3

ي أريبا( , وتوجد نسخة منها في خآلشوري )سين أمسلة صغيرة الحجم للملك ا -4

 لموصل نية في متحف ااني ونسخة ثالبريطالمتحف ا

 مسلة لملك أشوري لم يدون إسمه عليها  - 1

 رأس تمثال ثور مجنح كبير  -6
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لبريطاني توجد منها نسخة أخرى في المتحف اقرابين ثالثية األرجل , منضدة  -7

ريين ونسختين  اخآشور ناصر أبلي بجانب مسلته الشهيرة  ت في قصر الملك أكتشف

ثار عن مجموعة منها في آلا مديريةوكشفت موصل الفي كل من متحفي بغداد و

 (شروكينتي في سهل مدينة )دوريه سبلإلمعبد ا

آشور ناصر مثال الملك ري غير معروف لكنه مشابه لتشوجذع تمثال لملك آ -3

  لموجود في لندنأبلي ا

  أللواحكامل أو أجزاء من ااشوري ( لوح جداري 17)عدد  -9

( منحوتات لكل 3بابل )ب في لموكحوتات شارع امنتسعة جداريات بابلية من  -10

انية أللمن وكانت هي حصة متحف إسطنبول من المكتشفات التنيمن األسد والثور وا

 جنبية ألبموجب قانون تقاسم اآلثار مع البعثات ا

                              

 نو أشاريد ثم تمثال شلما شوري مجهولملك آتمثال  –سطنبول متحف إ                         

                         

 متحف إسطنبول – منحوتات آشورية           
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 الفصل االول – القسم الثاني               

 سرقة االثار من مواطن الحضارات   

 مقدمة تاريخية  

 يةلحضارإبتالء وتعرضا لنهب آثارها التاريخية والحضارة إن أكثر البلدان ذات ا
ليونان ثم تتبعها الهند يران وسوريا واليمن والعراق وإهي مصر وا ألولىبالدرجة ا

يك وبوليفيا لمكستبت وأفغانستان وبعض دول أمريكا الالتينية مثل الوألصين وا
والبيرو , لقد كانت بالد ما بين النهرين من أول البلدان التي تعرضت آثارها الفنية 

تماثيل بعض لعيالميون  غزوها حيث نقل اتانت كي ألت ألقوامللنهب على أيدي ا
سبعمائة سنة مثل مسلة نرام سن  لميالد بألف واآلثار األكدية قبل السومرية ولهة اآلا
سوسة في نهاية وجميعها وجدت في وتماثيله لبابلية مثل مسلة حمورابي ثار اآلوا

 القرن التاسع عشر أثناء التنقيبات الفرنسية 

 وحمورابي   مسلتا نرام سن

( عثر الحفار الفرنسي )جيكوبا(  في سوسة  على 1901في مطلع القرن العشرين ) 

مسلة حمورابي سادس ملوك ساللة بابل األولى وتعتبر درة متحف اللوفروهي 

دون عليها قوانينه التي مسم( 221منحوتة من حجر الديورايت األسود بإرتفاع )

للملك األكدي )نرام سن( سلة النصر على م ايضا( مادة , وعثر232تتكون من )

ملك االراضي العالية ي( نهبها الملك العيالمي )شتروك ناخنتوغيرها وهذه المسلة  

وتعكس هذه المسلة حرية الفنان  متر(3من مدينة سباراألكدية وهي بإرتفاع حوالي )

ع عكس موقف األكديين الساعين إلى التوسوتالتكوين والحركة التشكيل واألكدي في 

 فرض هيبته على كيان سياسي إلى  دولتهم تي حولتهم  التمبراطوريوتكوين ا

ويا لروعة الوصف الذي  , العالم المحيط بهم وإلى ميالد صيغة جديدة في ألفن

إن العبقرية وحدها هي التي تحدث ) هذه المسلةيطلقه أندريه بارو في حديثه عن 

لمسلة األكدية عبقريا حقا بل أنه تأثيرات كهذه وقد كان الصانع المجهول لهذه ا

فهنا نجد الفن االكدي في افضل عظمته )( , واحد من أعظم نحاتي كل العصور

 –سومر * - وهو يعبر عن نفسه بعبقريته الخاصة وبتحرره التام من مبادئ الماضي

ووجدوا أيضا الكثير من التماثيل واآلثار السومرية والبابلية واألكدية 0(اندريه بارو

ي كانت قد نهبتها األقوام الفارسية عندما كانت تتبادل الغزوات مع بالد الرافدين الت

وكانت أكثر البلدان األوربية سرقة لتراث الشعوب العربية والشرقية هي بريطانيا 

وفرنسا والمانيا وأمريكا ثم أخيرا تركيا التي كان لها حصة من اإلكتشافات األثرية 

  نبية في عموم اإلمبراطورية العثمانيةالتي تقوم بها البعثات األج
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 اللوفر - مسلة الملك البابلي حمورابي         للوفرا –مسلة الملك األكدي نرام سن                  

 اومصر أيض

ذلك بعد بدأ اثارها وكانت مصرالفرعونية من أول وأكثرالبلدان تعرضا لنهب 
باني أبلي( ألذي قاد حملة إحتالل   إحتالل اآلشوريون لها حيث قام الملك )أشور

مصروأخذ الكثير من كنوزها الذهبية والفضية ونقل إلى نينوى مسلتين وبعض 
في القصر  وقد عثرت مديرية اآلثار على بعض هذه التماثيلتماثيل ملوكها وآلهتها 

ات القرن العشرين اما المسلتين فالبد وانهما الملكي في تل النبي يونس في ستين
تا مدفونتين في روابي نينوى , وكذلك فعل الرومان عند إحتاللهم مصرعام الزال

حيث يوجد في وق م( وكانوا معجبين بمنجزات ومالمح الحضارة الفرعونية , 10)

يام تكشف أل( هرما جميعها في الجهة الغربية من النيل وال زالت ا34)مصر حوالي 

ت الفرعونية ذات القيمة لمسالا ولكن رام اليمكن نقلهاهاألة وألن عن أهرام دفين
لرومان بجمالها فقاموا بنقل وهي التي أسرت أباطرة ا, الجمالية الكبيرة يمكن نقلها 

ها وضعوها في شوارع وساحات روما القديمة وكان اإلمبراطور ( من20حوالي )

من نقل مسلة إلى روما م( أول  ق 10لذي هزم إنتوني وكليوباترا سنة )أوغست ا

األباطرة  لرومان يسمونها أبرة كليوباترا وكان أخرر وكان اإلنتصان اتعبيرا ع

وكان م( ,  ب 360راطور قسطنطين سنة )إلمبلى روما هوالمسالت إالذين نقلوا ا

ا في األباطرة الرومان في عهد النصرانية ينقلون أعمدة المعابد الفرعونية الستخدامه
ال تزال شاهدة ذات اعمدة فرعونية ما كنائس في روبناء الكنائس وهنالك االن عدة  

ستمر اإليطاليون ينقلون المسالت وإ على حضارة الشرق وهمجية الغرب منذ القدم

 ( مسلة مصرية عدا ما30آلن في إيطاليا وحدها حوالي )وا لتاسع عشرحتى القرن ا

خمسة كان وإسطنبول ولم يبق في مصر إاللفاتياموجود منها في بريطانيا وفرنسا و
وفي ايام الوالي األلباني على مصر محمد علي باشا ت على أكثر تقدير, مسال
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الكبيرفقد اهدى الى الملك الفرنسي لويس فيليب واحدة من اجمل واثمن المسالت 

متر( وبوزن يزيد على 23المصرية تعود الى الفرعون رمسيس الثاني وهي بطول )

لكونكورد في شارع طن( وتمتاز يرأسها االبيض وتم وضعها في ساحة ا210)

 الشنزليزيه في باريس 

                                               

  

 روما                                اسطنبول                                    الكونكورد       

           

 مفتاح الكتابة الهيروغليفية –شيد سرقه بلزوني     حجر ر –( طن ونصف7يزن ) لرمسيس الثانيتمثال  

الثامن عشروبداية التاسع عشر بدأت ي نهاية القرن لحديث وتحديدا فوفي العصر ا
لفرعونية من مصرمع دخول حملة الجيوش الهجمة اإلستعمارية لسرقة  اآلثار ا

 المجاميع الكبيرة من العلماء الفرنسيين لفرنسية إليها بقيادة نابليون بونابرت وقياما
ي نشر أبحاثهم فتم المرافقين للحملة بدراسة مظاهر الحضارة والتاريخ المصري و

لذي العثور على حجر رشيد وبعد ا,  الكبير الذي حمل عنوان وصف مصر السفر
بدأت أعداد  لفرنسي شامبليوناالهيروغليفية على يد كان مفتاحا لحل رموز الكتابة 

ة لخشبيا توابيتهاوولفائفها ات لموميائعلى ا دياد الطلبلسراق تتوافد مع إزالعلماء وا
الملونة وأوراق البردي , وكان أشهر السراق األفاقين وصيادي الكنوز في تاريخ 

لذي كان بهلوانا والعب ا يطايي جيوفاني بلزونيإلمصرفي القرن التاسع عشر هو ا
قابر نحاء المدن والمما جاء إلى مصركان يجول في جميع أوعند, في بالده سيرك 

)هنري في القاهرة  لبريطانيا ل والدعم السياسي من القنصلألثرية مزودا بالماا

http://www.google.jo/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-AwzhKTvWGLc/TpS-w9-0_gI/AAAAAAAAASY/92NzQn52MjE/s1600/RosettaStone.gif&imgrefurl=http://www.crownofegypt.com/2011/10/blog-post_06.html&h=576&w=483&sz=110&tbnid=5eH2M7E-sIgTZM:&tbnh=95&tbnw=80&prev=/search?q=%D8%AD%D8%AC%D8%B1+%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=%D8%AD%D8%AC%D8%B1+%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AF&usg=__p2p2Du2-ncFzHet4R_e2cfVdRek=&docid=3xXJFY_7xctdMM&hl=ar&sa=X&ei=fhTVUNOaIYa20QWD44Ew&ved=0CEUQ9QEwBg&dur=2777
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رق كنوزها وموميائاتها ونقل لملوك وسمن المقابر في وادي ا عددفنهب سولت( 
من المسالت  عددو)سبعة ونصف طن ( لتي يزيد وزنها عن بعض التماثيل ا

ن عدد السالالت الملكية أ هنالضروري أن نذكربريطانيا , ومن الفرعونية إلى ا
اكثر من هي يد اإلسكندر المقدوني لحد سقوط مصر على منذ بداياتها لفرعونية ا

( ملكا و أن عدد 20لى إ 1)  لسالالت بينساللة وعدد ملوك كل من هذه ا (30)

كآلهة  كان شعبهم يعبدهمولمائتي فرعون ديمة يتجاوز القالفراعنة في مصر االملوك 
بين أصغرومثل على اقل تقدير  مائة تمثالأكثر من نهم أنجز له فنانوه واحد م وكل

سم وبعضها يتجاوز العشرين مترا مثل  1فبعضها بحجم لطبيعي وأكبر من الحجم ا

بل( ألذي عاش لعمر في معبد ) ابو سم (لثانيا)تماثيل الفرعون العظيم رمسيس 

ة  ونعتقد أن عدد تماثيله ( سن70( سنة وكان فرعونا لمدة أكثر من )90أكثر من )

لنحت مثال ألنه كان بناءا عظيما ومغرما بفن ات مائتيفي مصر  وحدها تتجاوز
يكون عدة لفرعونية ربما ا يقودنا بحساب بسيط إلى أن عدد التماثيل الملكية اوهذ

لمدة الذي حكم ألكبرا لهرمآالف ونستثني من هؤالء الفراعنة  )خوفو( صاحب ا

لعاج يبلغ إرتفاعه خمسة سنتمترات سوى تمثال واحد صغير من افليس له سنة( 23)

علم عام وهذا من األسرار المحيرة في تاريخ  خمسمائةوالي وفاته بحومصنوع بعد 
مصر الفرعونية , وكذلك الملكة )حتشبسوت( والفرعون الموحد اآلثار في 

ولكن ري لمصالفن اتاريخ )إخناتون( الذي تعزى الى عصره أعظم اإلنجازات في 
وتأتي كثرة بعد وفاتهما , تماثيلهما ونصبهما قد تم تدمير )حتشبسوت واخناتون( 

للنحت متوفرة في مصر بكثرة  لصالحةأن األحجارا راعنة بسبب تماثيل الملوك الف
لباستر والمرمر ألوالديولورايت والبازلت و الكرانيت والديورايت مثل الصوان وا

ن وأن أرض مصر تستقر على مناجم حجرية عظيمة لثميوأنواع أخرى من الرخام ا
ات لهة في حياتهم حيث يتم توزيع المئوكذلك ألن الملوك الفراعنة كانوا يعبدون كآ

فقدت مصر من ومهما , لوضعها في المعابد من تماثيلهم في كافة ارجاء وادي النيل 
فال  تخرج خباياها الزالت هاوأرض يها اآلن وفي دفائنها الكثير جدالدلتماثيل فإن ما ا

إكتشاف عدد من تماثيل ملوك مصر أن نسمع عن  يمضي شهر واحد دون يكاد 
التي تمأل المتاحف العالمية  لتماثيلعليا , وبالرغم من كل ما سرق من االوالسفلى 

ينتابنا كلما دخلنا إلى هذه المتاحف وشاهدنا العشرات من ألذي ورغم الشعورباأللم 
ي مصر يفوق هذه األعداد فإننا نستذكر حقيقة أن ما موجود فالثماثيل الفرعونية 

 لمرات وهذا يخفف من صدمتنا مئات ا

  لعمالءن  األفاقوق  ادائما السرا

اليارد  هنريالبريطاني في جرائمه في مصر سوى وال يداني األفاق بلزوني 
فرنسيون بوتا وبالس ودو لرسام واوكريستيان  هرمزدالن لعميورولنسون وا

في نهب اآلثاروالمنحوتات ألسومرية وهرتسفيلد رزيك واأللمان كولدوي وأندريه سا
ارنة بين ما فقدته , ولو عقدنا مق بالد الرافدينفي واالسالمية آلشورية والبابلية وا

ق كبيرا جدا حيث أن عدد لفرمصر وما فقده العراق من تماثيل ملكية لوجدنا ا
لم و (لويدسيتن  –فن الشرق االدنى القديم  * ائة ملك)حوالي ستم بالد الرافدينالملوك في 
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كذلك تم تأليه وفقد الهه شعبه بعد وفاته كوديا اما يؤله نفسه منهم اال نرام سن و
الن ذلك كان يتعارض مع الفكر الديني الرافديني الذي لم يكن , بعض ملوك اشنونا 
وال يتجاوز الفرعوني  وال بالحياة بعد الموت مثل الفكر الديني مهووسا بالملوك 

تمثاال منها  (10) الرافدينيةممالك الحضارات في عدد التماثيل الملكية المكتشفة  

في و والمتاحف االوربية واالمريكية لوفرلمتحف افي  يالسومري كود( للملك ا19)

للملكين أنتمينا وأيانتم  نوتمثاالن سومرياتمثال واحد فاقد الرأس المتحف العراقي له 
( األكدي شروكيني الرأس أيضا , والرأس البرونزي المنسوب للملك )فاقد

لعراقي فل لتمثال برونزي للملك نرام سن األكدي وهما في المتحف األسوالنصف ا

لشلمانو في متحف إسطنبول منها الثة تماثيل ملكية آشورية فقط ث (10)وتوجد 

شلمانو صر ابلي واآلخر لمنهما آلشور نا واحدف البريطاني لمتحوإثنان في ااشاريد 
كالهما لشلمانو اشاريد لعراقي وإثنان في المتحف اى العرش اشاريد جالسا عل

ورأس تمثال لملك اشوري مجهول عثر عليه مصادفة في اشور في نهاية )الثالث( 
في متحف برلين  تمثال اخروالقرن الماضي وجذع التمثال موجود في متحف برلين 

جر وتمثال صغير من حي اللوفرآلشور دان االول وواحد برونزي بال رأس ف
سبب قلة عدد يأتي ي غير معروف , وشورلكهرمان في متحف بوسطن لملك آا

الحة للنحث بحيث كان لصتفتقد لألحجار ا بالد الرافدينالتماثيل الملكية لكون أرض 
يقومون بالغزوات من أجل  بالد الرافدينبعض الملوك السومريون في ممالك جنوب 

تتم  او ان قسم من تجارة الممالك في جنوب وادي الرافدين كانتألحجارجلب هذه ا
غالبية وألن بمبادلة بضائعهم من تمور وحبوب وجلود باحجار صالحة للنحت 

الملوك في كافة الحضارات الرافدينية لم يكونوا مؤلهين في حياتهم اوبعد وفاتهم 
تماثيل األسس البرونزية ع إستثناء , وملذلك النجد لهم تماثيل مخصصة لعبادتهم 

التماثيل الملكية الحضرية من هذا و امارسنلسومريين أورنمو وشولكي وللملوك ا

( تماثيل 3لعراق )فوق لصالح مصر حيث يوجد في داخل التالحساب فإننا نجد أن ا

لعدد بينما إذا حسبنا ما لدى كتشفا أي سدس ا( تمثاال ملكيا م10ملكية من أصل )

أنها لصالح مصر  ألوربية نجدن تماثيل ملوكها مقابل ما لدى المتاحف ام مصر
جر يتوفر في مناطقهم ولكنه قليل لحأما بالنسبة لآلشوريين فقد كان ا بنسبة كبيرة ,

يات من لجدارا يجلبون أحجار منحوتات الثيران المجنحة والصالبة وكانوالجودة وا
واصمهم حيث تحمل منحوتات بة من علقريمناجم الحجر في )أسكي موصل( ا

لمنحوتة جزئيا على مصطبة خشبية كبيرة ثم تسير على زالجة الثيران المجنحة ا
لمسافة عدة كيلومترات وتسحب  على األرض ترصف تباعاالتي عمدة األتسحب فوق 

وصوال إلى شاطئ النهر ثم تكمل رحلتها بواسطة الكلك إلى أن تصل مكانها األخير 
د حيث توضع ويبدأ عمل النحاتين والحرفيين بإنجازها بشكلها في القصور والمعاب

النهائي وكذلك األمر بالنسبة للمنحوتات الجدارية حيث كانت تأخذ شكلها المكتمل 
عمل الفنانين والحرفيين بنحتها ثم يأتي  بعد أن توضع في مكانها المخصص ويبدأ

الثيران المجنحة  عثر على عدد مندور الرسامين والملونين والمزخرفين وقد 
واأللواح الجدارية في القصور الملكية وهي غيرمكتملة النحت ولذلك فإن نهب 

والجداريات الحجرية على أيدي  وتفريغ العواصم اآلشورية من الثيران المجنحة
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لحضارية تتداعى وتغدوا العواصم االسراق في القرن التاسع عشرجعل أبنية هذه 
آلثار بل ا عن العراق تنقيبا أو بحثا مجردجري في اا بعد عين , ولم يكن ما يأثر

ود( لمال مستباح لعامية )فرهوكما نسميه باللهجة ا, ونهبا وتدميرا كان حفراوتخريبا 
 لنوم وحارسه غارق في ا

 وايران ايضا

وتأتي إيران في المرتبة الثالثة بعد مصر والعراق من جهة نهب اآلثار, ففي الوقت 
اآلثار الرافدينية كانت أفواج الحفارين البريطانيين والفرنسيين الذي كانت تنهب فيه 

لقديمة مثل الحضارات اواأللمان تجوب األراضي اإليرانية بحثا عن مواقع 
وتخت جمشيد وأكبتانا وسوسة وهي العواصم القديمة في  برسيبولس ونقش رستم

ارات تأثرت وجميعها حضلساسانية وا والفرثية الحضارات اإليرانية  اإلخمينية
 , لواضحة عليهاوتجاورها وتركت آثارها ات تسبقها لتي كانا الرافدينيةبالحضارات 

علماء االلمان بالتنقيب في المدن المذكورة و الوفي نهاية القرن التاسع عشر قام 
قاموا بنقل بعض الجداريات المزججة من القصور اإلخمينية وهي جداريات 

في قاعة عرش الملك  جات البابلية الكلدانية التي كانتتعتبرإستنساخا وإنعكاسا للنتا
اآلن تزين إحدى قاعات متحف  الجداريات االخمينيةو, أصرفي بابل  كودورينبو 

كذلك نقب الفرنسيون في هذه برلين بجوار القاعة البابلية الكلدانية , ويرغامون في 
غنمتها االقوام العيالمية المدن ونقلوا منها االثار السومرية واالكدية التي سبق وان 

نقلوا بعض رؤوس األعمدة الجميلة من مجمع من ممالك وادي الرافدين و
  في برسيبولسالملكية القصور

في ايران )أحمد شاه قاجار( في  تجدر االشارة الى ان اخر سالطين القاجاريينو 
وربيين حتى بداية القرن العشرين  عندما افلست خزائنه اخذ يبيع اآلثار اإليرانيه لأل

امتدت يده الى بيع واجهات القصور الملكية واألعمال الزخرفية الداخلية ليسدد 

( الى بائع أنتيكات في دكان 1921ديونه الى ان انتهى به المقام بعد خلعه )سنة 

 صغير في فرنسا   

       

http://www.google.jo/imgres?q=american+archaeologists+and+khorsabad&start=252&sa=X&biw=1011&bih=436&tbm=isch&tbnid=joVzgL0s-T24FM:&imgrefurl=http://flickrhivemind.net/Tags/apadana/Interesting&docid=CbkWn-3Etf9GHM&imgurl=http://farm4.static.flickr.com/3661/3358859561_2e153d0883_m.jpg&w=186&h=240&ei=inFxUdvhCImd0AW8uoH4Bw&zoom=1&iact=hc&vpx=155&vpy=81&dur=3567&hovh=192&hovw=148&tx=75&ty=113&page=15&tbnh=143&tbnw=123&ndsp=19&ved=1t:429,r:56,s:200,i:172
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 برلين -برغامون اللوفر وحف امت – مزججة اثار اخمينية وجداريات                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.jo/imgres?q=american+soldier+riding+babylon+lion&start=321&um=1&hl=ar&sa=N&tbm=isch&tbnid=iGjNIL26KL3RTM:&imgrefurl=http://www.zyntara.com/VisualAstrologyNewsletters/van_July2010/VAN July2010.htm&docid=AgL_iOAgV6lLAM&imgurl=http://www.zyntara.com/VisualAstrologyNewsletters/van_July2010/babylonSoldiers.jpg&w=250&h=254&ei=X5MwUZzaO4OM4ATQ8YD4Dw&zoom=1&biw=1014&bih=436&iact=rc&dur=15&sig=100254336184139435031&page=21&tbnh=163&tbnw=178&ndsp=17&ved=1t:429,r:23,s:300,i:73&tx=80&ty=83
http://www.google.jo/imgres?q=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&hl=ar&sa=X&biw=1011&bih=436&tbm=isch&tbnid=44HkbehlnTJzuM:&imgrefurl=http://www.thaqafaonline.com/search/label/%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA?max-results=10&docid=ILrdhERGyD5wRM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-i6cgjF2wEt8/T9yvHKCLeRI/AAAAAAAAHc8/jmrknATh8f8/s1600/%D8%B3%D8%A7%D8%B3.jpg&w=160&h=233&ei=p4w4UdqvMoX74QSE7YGACQ&zoom=1&iact=hc&vpx=565&vpy=102&dur=2387&hovh=186&hovw=128&tx=93&ty=112&page=7&tbnh=144&tbnw=95&start=89&ndsp=17&ved=1t:429,r:91,s:0,i:355
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 -الثاني   الفصل  -القسم الثاني                    

 لتهريب سرقة اآلثار وا

 قناصل ورجال دين , سراق ومهربون  

ملكون لعراق يتاسع عشر في الاألجنبية في القرن ا لدبلوماسيةقناصل الهيئات ا كان
دور خطير في تشجيع تجارة وتهريب وكان لهم  لمدنحرية الحركة في األسواق وا

ة لتجار والرحالالمخطوطات واآلثاروالمنحوتات , وكان يتبع هؤالء القناصل دائما ا
لصاغة يرتادون محالت العراق األوربيون والسراق والمهربون يطوفون أرجاء ا

بادة لعين كان بإمكانهم أن يرتادوا دور الذهؤالء أغلبهم من اليهود ا خاصة وكان
لشراء المخطوطات  سالمية بواسطة عمالئهمإللنصرانية وااليهودية بأنفسهم وا

 لبعثاتا عضاءكان يدعمها أ لمنظمةا لسرقاتا وهذهلقديمة ثاروالنقود اآلوا
ونذكر هنا بعضا من وجامعاتهم ومعاهدهم ,  بلدانهم متاحف وورائهم لدبلوماسيةا

في  لدبلوماسيةوالهيئات األوربية المتاحف من السرقات التي تمت برعاية بعض ا

 -: وهي غيض من فيض لعراقا

 لحضريةمنحوتة الغريفين ا – 1

كانت موضوعة كأسكفة فوق  العربيةلحضرامدينة ية رائعة من هنالك منحوتة حجر

م طوال س 172وقياسها لمدينة بنايات المعبد الكبير وسط ا ضمن لمعابد باب أحد ا

ا مرتين بشكل لمجنح منحوتغريفين اإلسطوري اسم عرضا وتمثل حيوان ال 61و

, وقد أقتلعت هذه  ةالساسانيالفرثية  ونمتقابل ويالحظ في المنحوتة تأثيرات الفن

يدعى  شتراها شخصوأ 1932لعراق عام المنحوتة من مكانها وهربت خارج ا

مع  لمترو بوليتان حيث تعرض حاليامتحف ا وباعها الى جوزيف بلتزيربيكويست 
 موطنهابة بإعادتها إلى لمطالبسرقتها ويحق للعراق اآلن مقاضاة المتحف وا علمهم

 

 لغريفينمنحوتة ا      
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 لنمرودآثار ألسرقة والتخريب في ا      

    
 ي أريبالتخريب في قاعة عرش سين أخآثار السرقة وا             

   

 لحضرميدوزا ا                     حةتمثال سومري سرقه مفتشواالسل                   

http://www.google.com/imgres?q=hatra&um=1&hl=en&sa=N&biw=1280&bih=553&tbm=isch&tbnid=pgU0gZOKGG4YYM:&imgrefurl=http://whc.unesco.org/en/news/181&docid=QlaYuC-VEQ3ldM&w=200&h=261&ei=XsIyToyhN8-Lswb6-KDpBg&zoom=1
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  لحضرميدوزا ا - 9

ت في أحد اسواق وشوهد1991عام لحضرالكبير في ابد لمعجدران اسرقت من 

 مكانها بمساعدة من شرطة سكوتالنديارد لىوأعيدت إ ثاريينآللندن من قبل بعض ا

 ملك الحضر -3

 (لثانيا)سنطروق   لملكا والد لحضرعبد سميااعلى من تمثال ملك ألا لنصفا 

, وال (8h.247لحضر)  ع في أحد مزادات سويسرا ورقمه / اوكان معروضا للبي

 نعرف فيما اذا اعيد الى العراق من عدمه 

 وقناصل الدول حقائب الدبلوماسيين - 4

 الفلماضي تم مصادرة  أكثر من ات من القرن اخالل فترة الحصار في التسعين 

بلوماسيين الغربيين وأعضاء دلحقائب ا من دودية العراقيةالمنافذ الح رية في ثقطعة آ

فرق التفتيش عن األسلحة الذين كانوا يستغلون حصانتهم الدبلوماسية وتم عرض 

ص بها وكان من لعراقي في عرض خاهذه اآلثار في إحدى قاعات المتحف ا

  لسومرية ا ها بعض تماثيل الرخامضمن

عض الدبلوماسيين من العرب واالجانب قام ب 1991وفي فترة الحصار بعد عام 

بتهريب االثار مستغلين حصانتهم وحصانة بعثاتهم وحقائبهم وسياراتهم الى خارج 

القطر لحسابهم ولحساب بعض مهربي االثار من العراقيين لقاء مبالغ مالية او 

التشارك في ربحية بيعها , وكان من هؤالء الدبلوماسيين قنصلين عربيين من 

بيتين افريقيتين متجاورتين وقنصلين اخرين من دولتين عربيتين اسيويتين دولتين عر

غير متجاورتين وقنصل من جنسية عربية كان يتولى مهام قنصلية دولة اوربية 

 وقنصل اخرمن دولة اسالمية كبيرة جنوب شرق اسيوية 

 المزادات االوربية -5

في ستعيدا من مزاد سوثبيأألنمرود القبور الملكية في  من مكتشفاتشوريين قرطين آ

قارورة ذهبية ولعراقي من المتحف ابها  تلتي تسرب, وال تعرف الكيفية ا لندن

 وتعود للقرن الثالث ق م 2001المانيا في تموزاحد مزادات استردت من 
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  عبد سميا    تمثال                        آلشوريةاألقراط اقارورة ذهبية استعيدت من المانيا                 

 منحوتة بتوانه -6

ثرية إسمها لشمالية  قطعة أسرقت  من كويسنجق في المنطقة ا 1971ي سنة ف 

خرجها شخص لملوك , وأمنحوتة بتوانه وتمثل اآللهة عشتار وهي تبارك أحد ا
خمسة للوفر مقابل تراها منه متحف اشيعمل طباخا في شركة نفط كركوك وإ لبناني

يحق للعراق وا لتام بمصدرهتعرض اآلن  مع علمهم ا حيث عشر الف دوالر
 ستعادتهالمطالبة قانونيا بإمقاضاة متحف اللوفروا
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                 الفصل الثالث –القسم الثاني                   

 لمخطوطاتتهريب اسرقة و                           

 -: * اتها الخاصةعن ألمخطوطات فهذه لها مأس لحديثأما ا

 (وهو نيقوال سيوفي)بلوماسي فرنسي وفي عملية لصوصية وإحتيال فاضح قام د *
شر بسرقة نسخة نادرة من لتاسع عالقنصل الفرنسي في الموصل في أواسط القرن ا

صورة وكانت في أحد لدسقوريدس( وهي نسخة مزوقة وم –لحشائش مخطوطة )ا
ورقا والوانا جيدة من باريس إلى أحد إستعارها وجلب  حيثوصلية لمالبيوت ا

الخطاطين والمزخرفين ألذي قام بنسخها وأعطى النسخة المزورة إلى أصحاب 
  لوطنية في باريسل إلى المكتبة اصألالمخطوطة وهرب ا

عشرة االف  وبيع  لعشرين بتهريبين اليهود في منتصف القرن المهربأحد ا قيام   *
عشرين وكذلك تهريب ستة لمنتصف القرن امخطوط إلى جامعة )برنستن ( في 

 دوالراثنين وسبعين الف مريكا لقاء االف مخطوط إلى أ

)واالس بج( في نهاية القرن الماضي بنقل الف ومائتي  مخطوطة  قيام األثاري  *
سترجاعها طالبت مديرية اآلثار بإ لبريطاني وقدمن العراق إلى مكتبة المتحف ا

  ولكن دون فائدة

مخطوط  ثالثة االفخص عراقي يدعى )منكنا( من مدينة زاخو بتهريب وقيام ش *

مخطوط  606مخطوط عربي و  2317)سيلي اوك( في برمنكهام منها ) لى مكتبةإ

  ( سرياني

 لمخطوطاتاء الفاتيكان مجموعة من اهد( بإلموصلي)أغناطيوس ا وقيام *

كبيرة من نفائس تركيا بنقل كمية لعثماني للعراق قامت وفي أواخر الحكم ا *
 لمخطوطات إلى إسطنبول ا

لخانجي ات القرن العشرين نقل الكاتب المصري المعروف عبد الرحمن افي ستين *
 لمستشرقين ن المخطوطات وباعها إلى أحد امجموعة مهمة م

نفيسة من مكتبة األوقاف في الموصل لكن المخطوطات كمية كبيرة من الوسرقت  *

 ا( منه416)ستعادت الدولة إ

**************************************************************** 

(  2006 -يوليو -  3الموضوع مأخوذ من مقال للسيد أسامة النقشبندي نشر في مجلة تراثيات المصرية )العدد *

 بعنوان سرقة وتهريب المخطوطات في العراق قديما وحديثا ونحن اذ نذكر ذلك محاولين أن ننسب الفضل
 مسبقا ألصحابه ونستميحه عذرا لنشرها بدون أخذ موافقته 
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بيع مصحف  وليفر هور()أ ثار بريطانيلثمانينات عرض تاجر آفي منتصف ا *

م( وقد حاولت 1231-كتبه وزوقه الخطاط البغدادي الشهير )ياقوت المستعصمي

بت من قد هر لنفيسةنسخة الولكون هذه ا -لف دوالرمائة أ قتناؤه بمبلغ آلثار إهيئة ا
نتربول ولكن بدون نتيجة و نقل إلاآلثار شرطة ا مديريةالعراق فقد فاتحت 

 لف دوالر خمسمائة أ  لقاءحيث تم بيعه مريكا لمخطوط إلى أا

 لحسينية وتموأحرقت خزانة مخطوطات الروضة ا( سرقت 1991وبعد حرب ) *

لعصابات ا حف كركوك حيث إستولت عليها إحدىمخطوط إلى مت عشرين الف نقل

 لنوادرمخطوط من ا  (364فقد ) و لكثير منهان الدولة إستطاعت إنقاذ الك

سرقة نسخة من القران الكريم  ينسب خطه  حاول جاسوس يحمل جوازسفر لبناني *
خمسة ماليين  لحيدرية وحاول تهريبها لقاء محفوظة في الروضة ا إلمام عليإلى ا

 لعصابة بض على ادوالر لكن الجهات األمنية إستطاعت الق

ني يدعى )مرعش( وكان يشغل وظيفة المشرف على يرامهرب إ هنالك *
يران ولكن لمخطوطات إلى إمخطوطات الروضة العباسية حاول نقل مجموعة ا

ثم حاول مرة أخرى سرقة ,  لمخطوطات إلى مكانهاوأعيدت اه تمت متابعت

ونقلت إلى دار  ط لكن تم إنقاذهامخطو (339) لبالغةالمخطوطات الهندية ا

 لمخطوطات في كربالءا

بينها ( مخطوط من 296لهمداني( بتهريب )يام مهرب إيراني يدعى )اق *

 لهجريمخطوطات نفيسة تعود للقرن السابع ا

يران لبرمقي( من إ( وصل إلى النجف شخص يدعى )الشيخ ا1973وفي عام ) *

ومن بينها  وط( مخط2374لمؤمنين وعددها )لتهريب مخطوطات مكتبة أمير ا

طات في لمخطومام علي بن أبي طالب وقام بوضع اإلا لىمخطوط نسبت كتابته إ
لصندوق تب فوق المطبوعة وكصندوق ووضع فوقها عدد من المصاحف الكريمة ا

 لمخطوطات مسه إال المطهرون( وتم السيطرة على ا)ال ي

ية في سرمن وقام المهرب اإليراني )القمني( بتهريب مخطوطات المكتبة العسكر *
 لمخطوطاترأى وتم وضع اليد عليها ونقلها إلى دار ا

كبيرا  عدد شترت) موردخاي بن بورات( أن إسرائيل إ سرائيليإليقول النائب ا *
  لعراقيصة مخطوطات المجمع العلمي اوخا غزولراقية أثناء العمن المخطوطات ا

المقالة حوالي *وباحصائية سريعة نجد ان عدد المخطوطات المهربة ضمن هذه 
 ثالثون الف مخطوط 
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 -الفصل الرابع   –القسم الثاني -               

 لعراقيتاريخ المتحف ا                      

 وقوانين االثار  ألجنبيةاإلدارة ا

العالمية في العراق في الحرب  بريطانية على القوات العثمانية القوات البعد انتصار 
قائد  (الجنرال البريطاني مود)أصدر البريطانية الى بغداد ودخول القوالت  األولى

جار باآلثار و التجاوز على منع فيه االت( 1917-3-23)  فيقوات اإلحتالل بيانا 

 :االبنية األثرية والتراثية والسيطرة على كافة اآلثار المنقولة وغير المنقولة 

ة من أوابد وتحف منقولة بما انه يناسب إتخاذ التدابير المحافظة آلثار القديم)
وغير منقولة وهي التي يعبر عنها في هذا النظام بإسم )أنتيكة( ومنع التجارة 

إنني انا الجنرال مود أمنع بإسم السلطة  0باألشياء المزيفة التي تباع بإسم أنتيكة

الممنوحة لي كقائد عمومي لجيوش جاللة ملك بريطانيا العظمى في بالد ما بين 
 -المواد اآلتية : النهرين ابين

فليعلم أن جميع األنتيكات يعني األوابد والتحف المنقولة وغير المنقولة  -أوال:)
عثمانية أو التي ستكشف فيما الكائنة في البالد المحتلة التي كانت ملكا للحكومة ال

 ي ملك الحكومة المحتلة التي تجري ذلك بإسم البالد المذكورة بعد ه

 (الحقا)وسنعود للبيان 

) البالد نستطيع اسقاط محتوى بيان الجنرال مود على أحقية العراق وعليه

ولغاية 1917-3-23باستعادة جميع آثاره المنهوبة خالل الفترة من  المذكورة(

وبعد تأسيس الدولة العراقية وتتويج  1924-6-26 صدور قانون اآلثار األول في 

لمس بيل العراقي على يد اتأسس المتحف   ثم1921 -9-23الملك فيصل األول في 

تكريما وإبعادا مهذبا لها  على أمر من الملك فيصل )األول( بناء  1924-1923عام 

من الحياة السياسية وقد إختارت المس بيل مكانا للمتحف عبارة عن غرفة صغيرة 
مبنى القشلة حاليا  وبعد إزدياد مجاميع  مجاورة لغرفتها في سراي الحكومة في

المكتشفة االثار أصبحت الحكومة تشارك هيئات التنقيب بإقتسام اآلثار بعدما 
المتحف تحت إدارتها  ااآلثارالتي حصل عليهفقامت بعمل معرض لهذه مناصفة 

نقل  ثم1926-6-26في ودعت الملك فيصل وكبار الشخصيات لحفل اإلفتتاح  

 تة االفسلمتحف ألبغدادي حاليا وقد تبرعت المس بيل بمبلغ المتحف إلى بناية ا
خاصة تهتم باآلثار والبحوث  جنيه إسترليني من مالها الخاص لتأسيس مدرسة

أقيم لها تمثال نصفي من البرونزتخليدا ( 1926-7-12وبعد وفاتها في )رية , ااآلث

 (1930-1-13 ) فيبرفع الستار عنه لعملها كأول مديرة للمتحف وقام الملك فيصل 

العشرين في النجف إال أنه فقد في احداث  وقد عرض هذا التمثال في متحف ثورة

( منهم من 4) لمدراء( من ا23) لمتحفقد تعاقب على إدارة او 1991عام 
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( 1929-1926 والثاني )المستر كوك  (1926 -1923 بيللمس ألوربيين أولهم )أا

آلثاري ا ثم( 1931-1929)يوليوس جوردان االثاري األلماني ثم عين محله 

مع بعثات التنقيب األوربية ألخراج اآلثار  الذي كان يتواطأ( مث)سدني سالبريطاني 

-1931)سنة   حتىسمث بمنصبه   آلثاروإستمرالثمينة بدون الخضوع إلى قانون ا

1934 ) 

   تعريب إدارة ألمتحف

( وهو 1941-1934لحصري )ار لمدة سبع سنوات األستاذ ساطع تولى إدارة  اآلث 

, وقد  ي وأحد مؤسسي الفكر القومي العربيسوري ومفكر علمان عربي من أصل
ألمريكية سبب تعيين  ساطع الحصري إنزعاجا كبيرا لدى السفارتين البريطانية وا

 لذي رأوا فيه تقييدا ولين العراقيين حول هذا التعيين اا لمفاتحة المسؤمما دعاهم
, ليس آثاريا بحجة أنه الرافدينيةية في نهبها لآلثار وربألرية البعثات اآلثارية احل

لدائرة عمل الحصري على الحد من هيمنة  الموظفين األجانب على هيكلية ا وقد
وأسس , وظف لمديرية بالكامل بدءا من أصغر معمل على  تعريق ا و وقوانينها ,

وعمل على ألزياء ا ألسلحة ومتحفسالمية ومتحف اإلمتحف اآلثار العربية وا
ويعتبر مؤسس ية لحالاية المتحف ارض الكبيرة ألنشاء بنألتخصيص قطعة ا

, وكذلك عمل على إصدار قانون اآلثار المدرسة العراقية في التنقيب عن اآلثار 

الذي أعطى للمتحف العراقي الحق في اإلحتفاظ بجميع اآلثار  1936الجديد لسنة 

وحرمهم من ميزة إقتسام اآلثار وأعطاهم  جنبية ألرية ااتشفها البعثات األثلتي تكا
البعثات األوربية تتحفظ كثيرا فقط , وهذا جعل   لمكررةق في اإلحتفاظ بالنسخ االح

لمفروضة عليها حيث يتوجب على عن المجيئ للتنقيب في العراق بسبب القيود ا
إعادة ردم الموقع وفقا نة ولصياخصص جزءا من ميزانيتها للترميم وان تلبعثات أا

, ومنذ ذلك  م إعادة فتحها عند الحاجة لذلكتلسليمة حتى يللمعايير الفنية واآلثارية ا
اعي لجمعهد الحفارين السراق وإبتدأ عهد التنقيب ا بالد الرافديننتهى في لتاريخ  إا

 إلختصاصات العلمي الموزع ا

          

 األصيلناجي           يوسف غنيمة                                      ساطع الحصري                      
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 وأجيال من اآلثاريين لمتحفاادارةاآلثار وتعريق 

وهو عراقي كلداني ( 1944 – 1941ألستاذين يوسف غنيمه )وفي مرحلة إستالم ا

ذان أعتمدا لل( ا1913 - 1944 ثم ناجي األصيل )ومن علماء الالهوت 

 إستمرارسياسة تعريق المديرية وعمال على إرسال البعثات للدراسة في الجامعات
ار األكاديميين والمنقبين المرموقين آلثمما أنتج جيال محترما من علماء ا ألوربية ,ا

وفؤا سفر ومحمد علي مصطفى طه باقر ذة ألساتمثل ااألول  الجيلويعتبرون 

وبهيجة بهنام أبو الصوف 0المرحوم دالثاني  األساتذة  الجيلوتالهم وبشير فرنسيس 

وناصر النقشبندي ونجيب كيسو لوم وفرج بصمجي وطارق مظخليل اسماعيل 
فوزي رشيد وصبحي انور وبعدهم جاء الجيل الثالث وهم أألساتذة وعيسى سلمان 

ورج ونوالة رشيد وعامر سليمان ومؤيد سعيد ثم الجيل الرابع وهم األساتذة دوني ج
حيث  بعدهم جيل من األساتذة الذين اليحصرهم عد أتىالمتولي وأحمد كامل و

ألنها أصبحت ة العراقية في التنقيب لها وزنها العلمي المتميز أصبحث المدرس
عملها والمدرسة توثيق مزيجا منظما خاصا من المدرسة األلمانية الدقيقة جدا في 

, وقيام المديرية بإرسال بعثات التنقيب البريطانية ذات األسلوب التقني الخاص بها 
لكوفة وواسط ضر والحيرة ومدن اخاصة في الممالك والمدن العربية مثل مملكتا الح

األخيضروكذلك إصدار النشرات عن المواقع والمدن األثرية وسرمن رأى وحصن 
والمعتمدة وإصدارمجلة سومر التي أصبحت من المجالت اآلثارية العلمية المهمة 

 ألولى منذ أعدادها اكمرجع علمي 

           

 فؤاد سفر                           بشير فرنسيس                    طه باقر                                   

 لجديدة للمتحفالبناية ا

 فيرنر مارخ  أللماني قد صممه المهندس المعماري االجديد لعراقي وكان المتحف ا
ظروف الحرب وهزيمة بسبب  هل العمل بتنفيذالحرب العالمية الثانية ثم  تأجقبل 

تم اإلتصال بالمهندس المذكور لعشرين حيث ات القرن اية خمسينلغاية نهالمانيا وا
وقام لمتحف ولي اتوصيات مسؤلتصميم بناء على واجريت بعض التعديالت على ا

ازه وإفتتاحه وتم إنج 1913لعمل به بعد سنة وبدأ ا لمهندس باإلشراف على تنفيذها

العمارة روح ويؤخذ على التصميم إبتعاده عن ( 1966عام في )تشرين الثاني 
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بينما يؤكد البعض ان التصميم مستوحى من واجهة القصور اآلشورية 0 الرافدينية

ألعراقي من ممتلكات ألتراث  ألمتحفيعتبر و,  ونشك بذلكمع بعض التحوير
واحدا من أهم  إثنى عشرمن متاحف  يعد وألعراق بحكم ألمؤتمن عليه  و ألعالمي 

-: وفقا لتصنيف منظمة اليونسكو وهي بينهاة من ألخامس بل قد يأتي بالمرتبة لعالمأ
 –لروسيا -المتروبوليتان  –العراقي  -لمصري ا -برلين  -للوفرا –لبريطاني )ا

حاليا بعد  المتحف يضم(  وبكين -إسطنبول  –الفاتيكان  -األوفيزي   –بوشكين 

ي مع الجناح االيطال( قاعة 23)اضافة عدة قاعات في ثمانينات القرن الماضي 

 المهندس البولندياالول  صميم العرض في القاعات عند االفتتاحأشرف على ت
تتوزع و)ستانيسواف ياشيفتيش(  مستعينا  ببعض  الفنانين التشكيليين العراقيين 

 -: طابقين  علىالقاعات 

ر اإلستقرار عص/لتاريخ ورما قبل اعصولحجرية العصور ا /لنياندرتالإنسان ا

العصر االول و لسومريالعصر ا/لصوان وجرمو وتل اعصر حسونة و لزراعةوا

 لعصرا/لكيشيالعصر او ألوللعصرالبابلي األموري اوا كديألالعصرا/التاريخي

 لهلنستيالعصرا/لساسانيالعصراألخميني والكلداني والعصر البابلي ا /آلشوريا

العصر العربي اإلسالمي في  / سالمإلالعصرالعربي قبل ا/والحضر لفرثيوا

لمغولي عصر اإلحتالل ا /موية فالعباسية ألاألولى ثم عصر الخالفة ا عصوره

وأخيرا المأثورات التراثية التي تم  /لثامن عشر بعده ولغاية القرن البغداد وما 

في عرض لاقاعات  تضمو / لعراق بواسطة لجنة خاصةجمعها من جميع محافظات ا
ا ولذلك ينفرد المتحف )مختارة ( تقريب ثرية لف قطعة أسبعة عشر ا لمتحف ا
جميعها من نتاج أرضه وال ود هذا التنوع الفريد في معروضاته لعراقي بوجوا

ثرية  قطعة أ مائتي الفمخازنه أكثرمن  تضم, و في العالم في ذلكيشبهه متحف آخر
ألرقام غير اجميع ولين , وباإلمكان القول أن ة كما يصرح بعض المسؤوتراثي

 و أقل مؤكدة فربما تكون أكثر أ

    

 لجديدةبنايتا المتحف القديمة وا 
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 -الفصل الخامس   -  القسم الثاني -               

 لعراقيسرقة المتحف ا                         

  لعشرينمغول القرن الواحد واولكارثة موعد مع ا

مل على التي تع *كانت بغداد على موعد مع الكارثة اإلنسانية والحضارية والثقافية
لبرابرة التي لم تجر على بلد آخر في العالم حين أقدم اربط الشعب بوحدة المصيرؤ

على غزو بلد تدين له  الوجوه البيضاء والقلوب السوداءالعيون الزرقاء وذوي  الجدد
حيث كان منشأ الحرف وصانع التاريخ وصاحب العصور الزاهرة إلنسانية بالكثيرا

في أخطر الجرائم , وقد كانت  لمدنية لحضارة واالتي نقلت البشرية إلى طورا

واالنسانية بغداد  أصابت( و2003في )نيسان / غزو السببها لتي ا العصر الحديث 

م ( هذه الجريمة التي  1213منذ اإلحتالل المغولي األول لبغداد عام )القلب في 

هي اال و لحرب ا ضجيجوسط  متمدناللعالم م األوساط الثقافية في اهتماإتستقطب 
ثبت انه  ةعريقالحضارة البلد في الحرب ضد  نتصاراال ان,  المتحف العراقيسرقة 

  والثقافيةخسرت البشرية جزءا مهما من ذاكرتها الحضارية لقد ,   بال معنى
سجن ابو غريب فضيحة مثل كحتالل إلعارا أبديا  على بلدان قوات ا ستضلو

 العراقيوالحصارعلى الشعب ومأساة ملجأ العامرية 

 

 القاعة االشورية الكبرى في المتحف العراقي 

 

التي تميز مجتمعا معينا او فئة اجتماعية , وهي تشمل  *الثقافة )هي جميع السمات الروحية والمادية والعاطفية

 (1932اب –اعالن مكسيكو  –الفنون واآلداب والحقوق االنسانية والقيم والتقاليد 
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  ألبوابة أآلشورية أمام بناية ألمتحف ألعراقي وعليها آثار ألقصف أألمريكي                   

 المتحف العراقي –االشورية ثم القاعتين السومرية و                                

ان اتصل لغزو لحدث قبل اإلعداد فقد على العراق على صليبية الحرب  وتأكيدا
الحرب رنسي شيراك طالبا منه المشاركة في الرئيس االمريكي بوش بالرئيس الف

 بدىأالوقت الذي  ي المقدس , وكان ذلك فيلهالواجب اال مدعيا ان ذلك هو
في حال وقوع للرئيس االمريكي  قترحاته وتوصياتهم (ألمريكي للثقافةالمجلس ا)

ن كاوب حمايتها لتي يج( من األولويات ا14) تضمقائمة  ع وضحتالل حيث أإل

لوزارات اتليهما بعض ( 2لعراقي رقم )( والمتحف ا1) كزي رقملمرلبنك أا

وقادته من هذه  الرئيسولم يأخذ وكانت اخرها وزارة النفط ماكن المقدسة ألاو
من جريمة للمتحف ر بوش لما حدث , وكان تبريالتوصيات إال حماية وزارة النفط 

ى إنتقام أناس إنه حدث مخيف ال يفسره سو)  -:لحدث نفسه بقوله هو أسوأ من ا
الرئيس نجد حيث , فالجهل يفضح صاحبه ( وهكذا  تعرضت عائالتهم للهوان

األخالقية لقانونية واالشخصية ودولته من الناحيتين مسؤليته يتنصل من ألمريكي ا
 يةنسانإلاالثقافة الذي هو من األمور الجوهرية في  الحضاريفي الدفاع عن التراث 

وهي  هذه األشياء تحدثرامسفيلد ) االمريكي لدفاع وما قاله وزير ا,  ةلمعاصرا
او ما قاله ماثيو بكدانوس الضابط االمريكي المكلف بالتحقيق في  (ثمن الحرية

ان التحدي الذي واجهناه هو ان المتحف العراقي ارتبط بشكل سرقة المتحف )
لى لجميع يقولون ان النهب كان غضبا عوثيق بالنظام السابق وحزب البعث , ا

هذا  مكالمهوويتناسى هذا الجاهل ان عمر المتحف حوالي ثمانين سنة  ( النظام
مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية األمريكية أيام الرئيس الصادم لحديث اليتطابق مع 
, (إن موت نصف مليون طفل عراقي هو ثمن ال يعني شيئا)عندما قالت كلنتون 
 بحقوق اإلنسان العراقيلم يفكروا  مهحيث إن غطرستهم وجهلهمكذبهم ويكشف وهذا 

ان , علما   إلنسانيةهبة العراق ل وهماوتراثه  هحضارتقيمة و واجياله المقبلة
الكثير فقد شارك القادمين من قاع المدن الفقيرة لم يكونوا كلهم من العراقيين  السراق
ية القريبة الساكنة في المناطق الشعبابناء الجاليات العربية العمال والكسبة من من 

 في اعمال النهب والتهريب من المتحف 

   

 



222 
 

 

 ألمريكانالسراق بحماية ا

الذي قتلته حسرته وألمه على ما جرى للمتحف  المرحوم الدكتور دوني جورجيقول 
  (إلنسانيةإن ما سرق ليس ميراث العراق وحده إنه ميراث ا)العراقي 

ال يمكنك دراسة )  جامعة تورين روبرتا أفينكو من وتقول عالمة اآلثار االيطالية 
 ( تاريخ الشرق األدنى بدون رؤية هذا المتحف

هذه بال شك اكبر كارثة  ويقول الدكتور نيل ماجريجور مدير المتحف البريطاني )
 (تحدث لمجموعة اثار وطنية منذ الحرب العالمية الثانية

العراقية تقف شاهدا ان كنوز الثقافة وقال كوفي عنان االمين العام لالمم المتحدة )
 ( على ارث ال يقدربثمن لالنسانية جمعاء وخسارتها تمس كل االنسانية

احيي كل من يقف خلف العراق في ويقول )كويشيرو ماتسورا( مدير اليونسكو )
 (  ساعة الشدة الثقافية التي يتعرض لها

في بغداد ( عمت الفوضى العارمة 2003-4-11و10في يومي الخميس والجمعة )*

لم ولمتحف , بة امام بوالسراق أتجمع اوإتخذت مظاهر السلب والنهب والترويع و
ي حالة كانوا فيام ألتلك اظروف في  همبالرغم من أنريكان ألماالجنود يعترضهم 

ألمريكية حدى الدبابات اكانت إ, ولتجمع هياج وتوتر ويمنعون الناس من الحركة وا
دية لشك بقصحف وهذا األمر يعزز اعن بوابة المت مترمائة على مسافة تقف 

انه شاهد  ويقول شاهد عيان السيد مقداد البغدادي, عن حماية المتحف  إمتناعهم
عند بوابة ذوي السحنة الشرقية واللهجة الكويتية االمريكان مجموعة من الجنود 

الدكتور جابر خليل إبراهيم مدير ساكنا رغم رجاء  يحرك االمريكان ولم ,المتحف 
محسن كاظم عباس  المرحومو لمتحفمدير ا الدكتور دوني جورجالمرحوم  و ةهيألا

قريبا ه  لدبابابم بتقدن أكي ألمريا لضابط والسيد قيس حسين رشيد الذين رجوا من ا
مما أتاح لعصابات السراق أن تقوم بدورها  ذلك ,رفض  لمتحف إال أنهمن بوابة ا

المتحف بالحماية  آلخر , ولم يحضض والمرسوم للبعض االتخريبي العشوائي للبع

جاميع غوغائية مساهمت  و لسراق بعد أن أجهز عليه ا 2003-4-16وم إال في ي

 بتوجيه من  ضابطويقال أن ذلك تم  نهباعمال الفي قادمة من قاع أألحياء الفقيرة 
وكان هذا الضابط قد ) 0( 2007-3-1في  27العدد –)مجلة جهينة  * صل يهودين أمأمريكي 

  ** على العراق ان يدفع الثمن)ال معلقا عشية احداث الحادي عشر من سبتمبر ق
ويقول األكاديمي األمريكي وليم بولك 0محمد حسنين هيكل ( –االغارة االمريكية على العراق 

إشتدت المعارك حول المتحف حتى التاسع من )الذي ألف كتابا عن سرقة المتحف 
ة األمريكية ولكن في اليوم العاشروحتى الثاني أبريل وتم وضع المتحف تحت الحماي

لقطع بعض ا كما سرق جنود أمريكان عشر كانت أبواب المتحف مفتوحة للسراق
  ( * والتماثيل وأخذوها معهم إلى الواليات المتحدة
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لعراقي لضابط  األمريكي المكلف بمتابعة اآلثار المسروقة من المتحف اويقول ا
المتحف العراقي هذا الحدث التراجيدي ليس له مثيل  إن سرقة)كدانوس( ماثيو ب)

  ألوفيزيمتحفي اللوفر وا  سرقة  ذلك  يعادل  وأن  لمعاصر إطالقافي التاريخ  ا

 -:(* وأنها تعادل سرقة كل متاحف أمريكا مجتمعة

 (Casualties of war-the looting of Iraq museum)*                    

ولية الكاملة عما أن قوات التحالف تتحمل المسؤ)*البريطانية تقول وزيرة الثقافة و
ويقول  (آلثاروأن العالم والعراق أصبحا أفقر بضياع هذه العراقي حدث للمتحف ا

علينا ان نقضي على اي سوق للكنوز العراقية ) * وزير الثقافة البريطاني الالحق
  ( المسروقة وان ال تكون المملكة المتحدة سوقا لترويجها

 

 الكبرى القاعة اآلشورية                                                

لقد بكيت وبكيت حتى جفت دموعي ولم )  المرحوم الدكتور دوني جورجويقول 0

مكونة  حتاللبعد اإل وقد جاءت بعثة من المتحف البريطاني (يبق لي دموع للبكاء 
تمام بحماية هاالدم لع حتالللى قوات اإلن تسعة علماء وكان تقريرها يلقي اللوم عم

 ثارالمتاحف واآل

  أحاديث شتى

إن  سرقة  المتحف  كان مخططا  لمؤكد  ا بحكمبات انه ويقولون ويقولون  يقولون 
لمستهدفة وهم سراق دوليون ق  على دراية بنوعية اآلثارالسراا ا منلها  وأن بعض
صورا ف ثارا ويتلكان ينهب آ ونوع آخر, ونهبوا آثارا محددة بدقة محترفون 
والنوع الثالث هو النوع  ,لغرض طمس حقائق معينة وثائق وسجالت ويحرق 

ويقولون  ,والمكاتبفنهب أجهزة الكومبيوتر هيأة لالغوغائي الذي إتجه نحو مكاتب ا
مسبقا بتفاصيل الحرب  علم أن عملية السرقة قد جرت على أيدي عصابات محترفة ت

اتيح تمكنوا بواسطتها من فتح الكثير من الخزائن , وتقول مف كانوا يملكونو
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ذهبية تعرف  ن هنالك مجاميعالعراقية أحف المتمديرة ا ميره عيدانالدكتورة أ

( دينار ذهبي  ومجاميع فضيات 191وهي حوالي )  سالميةبذهبيات مدينة حربى اإل

ة من مدينة النفيسذهبية من الحلي الومجاميع  ( مسكوكة430)نباروذهبيات األ

 مهمة كلها سرقت ولم تسترجع لحد  اآلن  , لالحضر ومجاميع من الرقم  الطينية ا

اإلحتالل وصلته معلومة من قبل عام من   2002أنه في نيسان دوني جورج ويقول 

صصين ديث  جرى  في  جلسة  متخلزميالت من  جامعة كامبرج عن حإحدى ا
ال يستحقون  ما لديهم من آثار وال يعرفون لعراقيين أن ا)باآلثار حيث قال أحدهم  

لسارقين أن يسرقوها  ويخرجوها  عاملون معها لذلك  يجب  أن نشجع اكيف يت
خارج  العراق  وقال  آخر  في ذات الجلسة إنه ينتظر اليوم الذي ستدخل فيه 

 يضيف, ولعراقي اد ليكون معها ويأخذ ما يريد من المتحف األمريكية لبغدالقوات ا

ألولى دخلت ا  , السراقمجاميع   من   3قات إلى أن هناك لتحقيلنا نتيجة اتوص

لحفر  خلفه ستار حديدي   تم خلعه  وا  عليهسنوات  10منذ من شباك كان مغلقا 

وذهبوا إلى لمخازن  معلومات عما يوجد  داخل ا ن لديهاكاالثانية  المجموعة و
وأخذوا أكثر  أصغر  وأثمن  القطع الصناديق البالستيكية  ألتي  فيها  مجموعة من

, وبعض السراق فتحوا خزانة أخرى   *ختم إسطوانياربعة االف وثمانمائة من 

( قطع هي األندر 0فيها  مجاميع  من   األختام اإلسطوانية  إختاروا منها )

علما أن عدد , واألغلى فإستنتجنا أن هنالك تحضير وترتيب مسبق لعملية السرقة

   ((  منها5( تم إقتحام وسرقة  )8)مخازن المتحف 

         

  منهوبةالفخاريات مخازن                                           

 في مخازن حصينة ا موضوعتينكانتفقد  السومرية واالشورية القاعتينمحتويات اما               

**************************************************************** 

)تبين الحقا عدم دقة هذه المعلومة المتعلقة بسرقة الصندوق الذي يحتوي على هذه المجموعة من االختام , *
حيث تأكدت سالمة المجموعة كلها ألن صندوقها كان منقوال الى مكان سري مع بقية اثار المعروضات 

د محسن حسن علي معون مدير المتاحف وهذا ما صرح به السيد احمد كامل مدير التحريات والسي – المتحفية

 0( سابقا
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            ىالقاعة االشورية الكبر           الخزانات كانت فارغة اصال                     

إن ما إستقر عليه فكري ) * قوله لصوفالدكتوربهنام أبو االمرحوم وينسب إلى 
كرد جاءت ية ا مؤامرة كويتلمتحف كانت أيضوصدقته األحداث إن عملية نهب ا

ث قام بعض العراقيين آنذاك لكويت حيفعل لما حصل للمتحف الكويتي أبان أحداث ا
بالدخول إلى المتحف الكويتي وأخذوا بعض الكسر الفخارية التي ليس لها قيمة 
ونقلوها إلى العراق وقد أعاد العراق جميع هذه القطع إلى الكويت عن طريق 

ألسرة ا بناءألمراء من أوبشكل مؤكد دخول أحد احق علمي وانه قد ل ليونسكوا
 إلحتالل ومعه مبلغ خمسين مليونالحاكمة في الكويت إلى بغداد بصحبة جيش ا
بعمليات السرقة والنهب لذين قاموا دوالر كان ينفقها على شراء ذمم المجرمين ا

حضارية للمتاحف والمؤسسات العلمية والمكتبات والجامعات وبقية المعالم ال
العراق لم ) * المرحوم الدكتور دوني جورج لمسألة قال, وحول هذه ا(األخرى 

لدولية , والعراق كان بلدا محتال للكويت والمعاهدات الكويت يسرق أبدا متحف ا
المواقع األثرية  ولية  الدولة التي تقوم باإلحتالل  حماية تنص على أن من مسؤ

إلى بغداد  لمحتوياتء متحف الكويت وأخذنا اوبناء على ذلك قمنا بإخاللمتاحف وا
لمتحدة , إلى الكويت كاملة وتم هذا بإشراف األمم ا لحرب أعدناهاوبعد إنتهاء ا

رفت شخصيا على إعادتها إلى الكويت ولدينا وثائق موقعة من األمم وقد أش
نا ولقد أعد ,لعراقي المتحدة ومن الدكتور مؤيد سعيد المدير السابق للمتحف ا

لعالم وكان من من المزادات العالمية وتمثل مختلف مناطق اثرية مشتراة أطعا ق
 ( مدينة سرمن رأى األثريةبينها خزفيات عراقية من 

 -:شخصيا للمؤلف كتور مؤيد سعيد هذا الكالم دالأكد وقد 

ألعراق قد عمل على الحفاظ على اثار الكويت حيث أودعها في البنك أن )  
وعندما تم االتفاق على اعادتها الى الكويت قلها بشكل نموذجي وانه تم نالمركزي 

عندما تم تسليم اآلثار التزامها القانوني تهربت من لم تقم بواجبها و اليونسكوفإن 
وبالتاكيد كان ذلك  هاولم  يحضرممثلبين المتحف العراقي والمتحف الكويتي 

علما أن العراق ,عراق القصد منها االستمرار في تشويه صورة ال السباب سياسية

 لكويتأكثر مما كانت ا أثرية ( قطعة1800)جميع اآلثار الكويتية  ومعها قد أعاد 
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, وهذا يدل بالتأكيد على  (* لكويتيةتطالب بها بسبب عدم تسجيلها في الوثائق ا
وأن مخازن المتحف يئا شله التمثل إضافة إلى أن هذه اآلثار لعراقي أمانة المتحف ا
فاروق  لدكتوراف هذه الفخاريات واليعتبرها صالحة للعرض ويقول اتحتوي أضع

 لمعلومات تؤكد أنأن ات السومرية في المتحف البريطاني )لمختص باللغاالراوي ا
إلى الخارج وتباع في  ألعراقلمسروقة من هنالك جهات تقوم بتهريب اآلثار ا

تقر في مجاميع خاصة لكثير منها إساألسواق العربية والخليجية والعالمية وأن ا
قطعة تم  الف وستمائة مريكان بتهريبأوجنود ثبت  تورط ضباط , و (* لخليجفي ا

لغربيين ا لصحفيين, وثبت أيضا قيام الكثيرمن امريكية ألالمطارات اضبطها في 
 رية آلثمن القطع ا الكثيرالضميربتهريب معدومي 

 إستعادة بعض أآلثار

قطعة  مائتين وستونبترايوس  االمريكية الجنرال قائد قوات االحتاللوقد أعاد  
بينها تمثال جرانيتي كبير المتحف من  ألمريكانالضباط والجنود ا رية نهبها ثآ

اآلثار مداراة للفضيحة التي هذه عيدت قد أو , نتمينالسومري أالحجم يعود للملك ا
الهيأة وليس إلى لوزراء إلى مكتب رئيس ا تم تسليمهاإلحتالل وعصفت بقوات ا

جردها وتصنيفها وبقيت ختصاص لكي تتولى إلالجهة ذات ا والتراثآلثارألعامة ل
لوزراء لمدة سنتين بدون أن يلتفت إليها اآلثار في المطبخ الخاص بمكتب رئيس ا

كان قد  وال أميركياأن مسؤقوله ) المرحوم الدكتور دوني جورج, وينسب إلى حد أ
لمتحف ايزور  أخذلجنرال جي غارنر إلى بغداد ع الى لإلحتالل مألوجاء  في األيام ا

 ( * لفضيحةيم ما نطلبه من مال لكي نسكت عن ايوميا ويبدي إستعداده لتقد

مصادرتها ثرية نتيجة قطعة أ اثنان وثالثون الفلمتحف ا  استلم 2010-1-21في  

(  2012-1-20لمشروعة , وفي )اغير لحفريات ن قبل جهات حكومية من ام

مائة وواحد تم إسترداد )أنه حف األمت اميرة عيدان مديرعام يدةالسصرحت 

ن ولنا أ(* 2003موع ما تم سرقته منذ العام رية من مجقطعة آث ن الفوعشرو

 0المواقع األثرية المستباحة  ر كمية اآلثار ألمنهوبة من مخازن المتحف ومننتصو
وال في ليهم من اقبما نسب ا ل بعض المسؤولين في وزارة السياحة واالثارويقو

خمسة عشر سرقة حوالي   تقد تملمؤكد أنه من انيت الصحف او على شبكة االنتر
 تسعة االفعة والزالت قط ستة االفستعادة  لمتحف وتمت إمن اثرية لف قطعة أا

 لمفقودات قطعة في عداد ا

( أن هنالك جهات 2012لخامس /) في الشهر ا  وصرحت وزارة السياحة واالثار

هنالك دول لعراقي ورشيف األتورطة في عملية سرقة الوثائق واودولية ممحلية 
بدعوى إلمارات والعراق مثل سوريا المسروقة إلى ا ألثريةتماطل في إعادة القطع ا

آلثار وجدت وأن هذه ا الرافدينيةإمتدادات من حضارة مشابهة للحضارة أن لديها 
وقد إلمارات , يصح على اا فكيف لقول على سوريوإن صح هذا اعلى أراضيها 

الدول إلسترداد ( دعوى قضائية ضد بعض 70) لسياحة واالثاروزارة ارفعت 

 اآلثاروأن هنالك مالحقات قضائية ضد أمريكا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا وبولندا 
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  باستعادة االثارالمنهوبة هستعرض منجزات قواتبريمر رئيس سلطة االحتالل ي                   

 حقا إن الجهل يفضح صاحبه   -  المستردة على انها من االثار مزيفةقطعة  عرض هنا وهو ي           

 -:التعقيبات التاليةوبصدد جملة هذه المواضيع لدينا 

  لدقيقةتضارب األقوال وإنعدام المعلومات ا -اوال 

ما ضعة أمام متوا تبدو  هاهدف ألنمعنى وبال بال هو ألرقام ااالقوال وتضارب ان 
كحصيلة  للتنقيبات ربما جاءت التي لم تجرد والتي ي المخازن أن ما موجود ف يقال

( سجالت مختلفة منها سجالت  1 , و توجد )رية ثلف قطعة آتزيد عن  مائتي ا

ال لنهاية في انه ليها  وأرية والسجالت المتحفية القديمة  يمكن الرجوع ااالبعثات األث
, ولكن من متحف وفي مخازنه لاآلثار في اتبين عدد مؤكدة كاملة وتوجد سجالت 

ان عملية التسجيل لم تهمل )في المتحف جهة اخرى يؤكد احد المصادر الثقة 
اوتتوقف ابدا ولكن ما حدث هو ان ذوي الخبرة تناقصوا تدريجيا بعد فرض 

مع ضعف قلة الكفاءات الجديدة اضافة الى بعض العوامل  1001الحصار عام 

خرى ورغم كل ماقيل او يقال فان عملية التسجيل ارتبكت نتيجة لعدة عوامل اال
كان هذا الوضع يستغل ويؤدي إلى تسرب بعض قد و ,( * لكنها لم تتوقف ابدا

ختام أللسوداء وهي تحمل رقم المتحف العراقي وخاصة االسوق ا لىإألثرية القطع ا
كر أن عبد ذينية الصغيرة , و يوالتماثيل الط والداليات ورقم الطين و الفخاريات

صفحة تناول فيه  مائتي لسابق قد أعد محضرا يتكون منة االعزيز حميد مدير الهيأ
لألسف لم أحداث سرقة المتحف والظروف التي سبقت ورافقت وأعقبت الحادث و

لتعضيد جراءات اال بعضخذ وتتالعالقة ا ذويهذا المحضر للنقاش بين  يطرح
  هيجابية فيإلالنقاط ا
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 وعند جهينة الخبر اليقين – ثانيا

  )قاعات العرض في المتحف لم تسرق(

عن احداث سرقة المتحف العراقي معتمدا على ما قرأت  كتبت كل ما كتبت اعاله 
اوالجاهل والمفبرك منها المنصف اوالمتعدي و ,من كتب مؤلفة حول الموضوع 

ت شبكة المعلومات على صفحامن اخبارعلى ما اطلعت عليه اعتمدت كذلك و
)االنترنيت( ووجدت اني كنت منحازا الى جهة جهلي بالحقائق والوثائق , وكتبت 

اكثرمما والمزايدات تحمل من المبالغات اقاويل و أثرا بمصادر اغلبها كاذبة مت
الى ذلك سوى الجهل هذه المصادر يدعو  اسبب اجدتحمل من الصدق والصحة ولم 

وتأكيدا للحقائق , وعدم االنصاف والتحامل  بالمسؤوليةالشعور المعرفة وعدم وعدم 
من نهاية اذار  االسبوعينخالل مرات  اربعف قمت بزيارة المتحالمجردة فقد 

في كورشة عمل كبيرة منشغال وكان المتحف  2013نيسان  منتصفو

الة التصويرالتي سمحوا احمل  كنتوفي المستقبل القريب  لالفتتاحاطاراالستعداد 
تحمل مئات قبل طبعه من كتابي هذا مستنسخة بين يدي صفحات و خالهالي باد

انها مسروقة بناء على اخبارواحكام خاطئة مسبقة  عتقدلتي كنت االصور لالثار ا
في جميع ما كان معروضا ان  كنت قد سمعتها او قرأتها اواعتقدتها , وقد وجدت

ار مقبرة اور الملكية )غير آثار ما قبل التاريخ واثمن بدءا قبل االحتالل المتحف 
والفرثية والهلنستية التماثيل السومرية واالشورية والبابلية والكيشية الذهبية( و

ها عن ظهر قلب احفظاكاد وجميعا والتي اعرفها  والحضرية واالسالمية والتراثية 
وتم االحتفاظ موجودة وكذلك جميع اثار الحضرالكبيرة منها والصغيرة كلها كانت 

الذي كان المتحف راس المنسوب الى سرجون االكدي لالثار المهمة مثل اببعض ا
وموناليزا النمرود العاجية واآلثار الذهبية العائدة الى يعرض نسخة جبسية عنه 

, وقد اخبرني السيد محسن المقابر الملكية في اور والنمرود في البنك المركزي  
لكنه دائم التواجد في المتحف متقاعد  موظفحسن علي )ممديرالمتاحف سابقا( وهو

تكونت لجنة من خمسة موظفين اكفاء عدة اشهر بفترة انه قبل االحتالل )بما يلي : 
بمساعدة نخبة من قاعات المتحف جميع جرد اشرفوا على  هو واحد منهم

محمية محكمة وقاعة بعد قاعة بصناديق مستقلة تخزينها الموظفين ثم قاموا ب
تم نقلها الى اماكن ال والعاجيات التي يمتلكها المتحف  وكذلك جميعوموثقة  جيدا

 الذين اقسموا ان يكتموا السر بينهمالخمسة ويعرف بها اال اعضاء هذه اللجنة 
رار النسبي في بعد االستقو ,( هاوان ابواب هذه االماكن كانت حصينة وتم لحم

الثار الى اتلك تمت اعادة فقد فتح المتحف باالوضاع االمنية وحصول القرار 
في  التي كانت معروضة)ايا من أثاره يفقد , وان المتحف لم المتحف سالمة وكاملة 

وصلوا الى بقية مخازن المتحف التي تحتوي  السراق لكنو,  (اطالقاقاعات العرض 
معدة للعرض والتي جاءت نتيجة التنقيبات االثارية من جاهزة اوعلى آثارلم تكن 

جنبية والملتقطات واالهداءات والمصادرات , اضافة الى قبل البعثات العراقية واال
كل عدة  للمعروضاتالدوري  االستبدالالعادة المتبعة في عرض االثار هي ان 

 و االثار التي تذهب الى المعارض خارج العراق وكانت اآلثار المستبدلةسنوات 



229 
 

لالسف اعة وهذه الق, النظر في امرها  ةعادالحين توضع في قاعة )الخزن المؤقت( 
باعداد ولكن وتماثيل يدي السراق وكان فيها عاجيات ورقم طين واختام بأوقعت 
التي بدت اما خاوية او و (في المتحف)الخزانات الزجاجية  وكذلك فإن,  قليلة 

فقد كانت اصال مفرغة من والتي انتشرت صورها في العالم ايضا محطمة 

( من 11ما قيل عن تحطيم رؤوس )اما و, من قبل اللجنة المذكورة  المعروضات

اللجنة التي تولت بأن  (محسن حسن علي)فقد اكد السيد  الكبيرةتماثيل ملوك الحضر
منفصلة ألنها باألصل كانت  حفظ االثار قامت بخلع جميع رؤوس هذه التماثيل 

تم حفظ الرؤوس في اماكن الخزن االمينة قد عند اكتشافها و وغير متصلة باجسامها
وقد شاهدت بنفسي بعض التماثيل الحضرية الكبيرة , وجميعها موجودة  المذكورة

واحدا حضريا  تمثاالان هنالك الحقيقة وهذا ال ينفي الحجم وقد استعادت رؤوسها 
كذلك وحسب قول السيد المذكور فإن وقد تم تحطيم وسرقة رأسها المراة جالسة 

قد تم ل برونزي لآللهة تايكا وتمثاالتماثيل اليونانية لبوسايدون وابولو وكيوبيد 
بسبب ثقل وزنها ألنها لم تنقل الى المخازن السرية وسرقة رؤوسها تحطيم اجسادها 

, فهي مفقودة فعال  , اما القطعة العاجية الثانية المهمة وهي اللبوة التي تفترس رجال
ها يلدى احد االشخاص الذي يعتبر نفسه مؤتمنا علكما قيل لي موجودة لكنها و
قد  بأنه سوف يعيدها للمتحف حال عودته للعراق , وكان مشاعا ان المتحف اعهدتم

خاص تمكن كانت موضوعة في صندوق ختم اسطواني وثمانمائة  اربعة االففقد 
ن منقوال صندوق كاالن فامحسن  وفقا للسيدولكن الحقيقة  السراق من الوصول اليه 

ألعظيم من النقود الذي يمتلكه  أما عن الكنزولم يفقد منه شئ ,  مكان آمنالى 

ق خزانة حديدية وصنادي (30) , فقد نجت من السرقة المتحف فإنه لم يسرق

وكان فيها اآلالف من النقود  لمحصنةالغرفة بالستيكية وخشبية كانت في هذه ا
  لثمينة واللقى الصغيرة ا

بانواع  من شواهد القبور الرخامية المكتوبة انتزع السراق عددافقد  وللحقيقة
, وان بعض القطع الثقيلة الوزن مثل من جدران القاعة االسالمية   ةالعربي وطالخط

 يومسلة صيد االسود وتمثالتمثال انتمينا الرخامي والتمثال النحاسي لنرام سن 
 قد تركها القائمون على اخالء القاعاتشلمانو اشاريد ومسلة دادوشا الملك االشوري 

, وكان ذلك االمر خطأا فادحا ادى الى نتائج سيئة   نهافي اماكن عرضها لثقل وز
ثبت بالدليل القاطع ان تمثال انتمينا قد سرقه بعض الضباط االمريكان واوصلوه و

, وتمثال نرام سن واعاده القائد االمريكي بترايوس بطائرته الخاصة الى امريكا 
وتم العثور عليه  النحاسي قد تمت دحرجته وانزاله من الطابق العلوي في المتحف

قريبا من بغداد وبالنسبة لرأس خزان المياه الثقيلة في احد البيوت الحقا مدفونا في 
فقد كان محفوضا في قاعة الخزن المؤقت وكذلك الذي سرق ملكة الوركاء الرخامي 

ألنها خاصة القطعة العاجية الموصوفة اعاله )اللبوة المفترسة( , بعض العاجيات 
تحت ظرف أو مشمولة بالصيانة او احد المعارض خارج العراق كانت عائدة من 

  اتاالستبدال الدوري للمعروض
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المدراء ووالثقافة السياحة واآلثار  ارالسادة وزراءانظ الىرسالة 
  )في كل االزمان( العامون في الهيأة العامة لآلثار والتراث المحترمون

جد انها غائبة عن انظار لتي نبعض االمور االئحة عن  نعرض على سيادتكم جميعا 
ان والتي ارى فيها كمواطن والسادة المسؤولين واهتمام الهيأة العامة لآلثاروالتراث 

من هذه المواضيع و, مناسبة المية هاالمن حقي عرضها عليكم جميعا واعطائها 
في القرن التاسع ا هتهريبو بسرقتهااخرجت من العراق  المطالبة باستعادة االثار التي

الصادر عن سلطة  االول االثار انونقلما يعتير خالفا في القرن العشرين اوعشر 
تحت هذه الفقرة  توقيع الجنرال مود الموجودة صورة منهاالحتالل البريطاني ب

عندما كانت المديرية تحت  1924وايضا خالفا لقانون االثار االول الصادر سنة 

 -وهللا من وراء القصد :, ادارة المس بيل 

 المقبرة الملكية في اور – 1

بإعادة جثامين الملوك والملكات وجامعة بنسلفانيا مطالبة المتحف البريطاني 

 واستقبالواعادة دفنها في اور  ) 1927سنة السومريين المكتشفة في اور في 

من استقبال الملوك وهم )الملك اباركي وزوجته  مبما يليق به العراقفي  جثامينهم
, وكذلك وفقا  الملك مسكالم دك والملك اور بابل ساك وغيرهم(و بو ابي )شبعاد(

( بعد تاسيس المتحف والقاضي في احدى مواده 1924لقانون االثار االول الصادر )

باقتسام االثار المتشابهة بين المتحف والبعثات التنقيبية واحتفاظ العراق بالنسخ 
بق بعد اكتشاف المقبرة الملكية في من االثار وهذه الفقرة لم تطغير المكررة الوحيدة 

( بواسطة البعثة اآلثارية المشتركة بين المتحف البريطاني وجامعة 1927اور)

بنسلفانيا حيث فقد العراق بعضا من اهم القطع اآلثارية التي ليس لها مثيل في 
العراق والعالم بتساهل اوبتواطئ مع المس بيل وهذا يجيز للعراق اعادة فتح ملف 

 االثار مع المتحف البريطاني وجامعة بنسلفانيا  اقتسام

* ووفقا لقانون االثار العراقي كان يجب ان تكون االثار التالية من نصيب المتحف 
 -العراقي ألنها نسخ وحيدة  او متناصف عليها وهي : 

*احد الكبشين الذهبيين اللذن تقاسمهما المتحف البريطاني وجامعة بنسلفانيا خالفا 
 الثار العراقي القاضي بتناصف االثار المتشابهة لقانون ا

 مايسمى براية اور والتي نعتقد انها صندوق قيثارة   *

 * قميص بو ابي المشغول من سالسل الذهب واحجار الالزورد والعقيق واللؤلؤ

 * زحافة الملكة بو آبي , وطاولة الطعام الملكية 

 

 * عشرات التيجان الذهبية للملكات السومريات 
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 * مسلة الملك اورنمو 

 القرن التاسع عشر - 9 

ومن جانب اخر يحق للعراق المطالبة باالثار المهربة والتي اخرجت من العراق 

بدون اي تصريح وبحفائر لم تكن تمتلك بعد حتى الشرعية )الشكلية( في حينها مثال 

  -وليس حصرا ففي بريطانيا :

 المسلة السوداء  *

  مسلة اشور ناصر ابلي *

 مسلة شمشي ادد الخامس  *

المئات من الجداريات )لم يكن اليارد قد حصل على حق الحفربعد عندما عثر عليها 

 واخرجها ( 

 -وكذلك يحق للعراق المطالبة شرعا وقانونا بما يلي :

 جداريات صيد االسود  *

 جداريات الخيش  *

 مكتبة اشور باني ابلي  *

 في نينوىارد قد حصل اصال على حق الحفر حيث لم يكن اليالمكتشفة في نينوى 

وتمثال الملك شلمانو اشاريد الجالس على العرش من مدينة اشور حيث لم يكن قد  *

 استحصل حق الحفر هناك 

اصال او الحفر في   (بشراء االثار)ومسلة اشور باني ابلي حيث لم يكن له الحق  *

 بابل 

اشتراهما رولنسون من القنصل  – كلكامش تمثالين لو ينمجنح ينو)تمثالي ثور *

وال توجد موافقة من الباب العالي على ذلك البيع والشراء وال يوجد حق  –الفرنسي 

 (وهي لم تزل موجودة في العراقللفرنسيين ان يبعوا اثارنا أوان يشتريها االنكليز

 وكذلك قيام اليارد بسرقة منحوتة من موقع دور شروكين بعد ان ترك بوتا الموقع *
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رقيم كورش الذي سرقه هرمزد رسام في حفائره غير الشرعية بواسطة االنفاق * 

في بابل في سبعينات القرن التاسع عشرألنه لم يكن مرخصا بن علي في تل عمران 

 له الحفرهناك

 متحف اللوفر -3

مطالبة متحف اللوفر باستعادة جميع االثار التي سرقها دوسارزيك من تلو في 
التاسع عشر بدون اية شرعية وقبل ان يحصل على فرمان الموافقة ثمانينات القرن 

  :على الحفر هناك وهي 

 تمثال( للملك السومري كوديا وزوجته 13)*

 مسلة العقبان للملك )اي اناتم(  *

  كأس كوديا المتخذ عالميا رمزا للصيدلة *

 مزهرية انتمينا الفضية  *

 اكثر من )ثالثين الف( رقيم طين  *

المعروف ان دو سارزيك قد باع هذه المجموعة االثرية الى متحف اللوفر ومن  *

 ( فرنك 13000بمبلغ )

ومطالبة اللوفرباعادة القطعة البرونزية العائدة الى كرسي عرش الملك اشور اخي *
ثالثينات او أربعينات ) والتي اشتراها المتحف  فيادينا والتي تمثله مع امه نقية 

مصدر هذه اللقية  ( والبد أن يكون ونصف كغم 13تي تزن )( و الالقرن العشرين

النادرة من مدينة نينوى وأنها قد أخرجت من العراق بصورة غير شرعية  ومن 
 حق العراق المطالبة بها وإستردادها

أخرى مهمة  إستولت عليها البعثة الفرنسية عن طريق الشراء  رية*وهنالك قطع آث
 ت بوزوزو وهو من آلهة الشر عند اآلشوريين الي منها تمثال العفريهاالمن 

 متحف شيكاغو  – 4

بعثة تنقيبية إلى دور وجامعة بنسلفانيا  متحف شيكاغو ( ارسل1923في سنة )

شروكين يرأسها المنقب )إدوارد كييرا( وبحث عن تمثال الثورالمجنح العمالق 

ي برستد( (, وبعد ان وجده قام بمفاتحة )جيمس هنر1341الذي دفنه بوتا سنة )

( متر 5وجدت ثورا مجنحا بطول )مدير متحف شيكاغو وأبرق له بالنص )

( متر وجهه مستدير للجانب والبد من إخراجه خالل شهروذلك 5وإرتفاع )

سيصلك المال ( وجاءه الجواب سريعا من برستد )يكلف )عشرة االف دوالر
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 واطئ مع( , وتمت مؤامرتهم بنجاح بالتواعمل جهدك إليصاله إلى شيكاغو

قام السراق , والمستر كوك الذي كان مديرا لدائرة االثار العراقية خلفا للمس بيل 

بنقل الثورالمجنح إلى متحف شيكاغو بدون أن يخضع اإلكتشاف ونقل التمثال 

إلى رقابة أو موافقة الحكومة العراقية ولم يطبق عليه قانون اآلثار الصادر سنة 

د بشكل قاطع إحتفاظ العراق باآلثار الفريدة , ( ونصه القانوني الذي حد1924)

ويبدو من سياق األحداث أن اآلثاري  )إدوارد كييرا(  ترأس البعثة التنقيبية في 

سنتها األولى من أجل سرقة هذه المنحوتة ليس إال ألنه ترك البعثة بعدها مباشرة 

يغيب  ولوناقشنا نص المخاطبة بين كييرا وبرستد نجد ما يلفت النظروال) 0

كييرا: البد من اخراجه خالل شهروذلك سيكلف )عشرة  –عن بال الفطين 

( انه برستد: سيصلك المال واعمل جهدك إليصاله الى شيكاغو –االف دوالر( 

 ليس بحوار علماء انه حوار يشبه  حوارات افالم المافيا  

 متحف بيرغامون في برلين  - 5

 ( صندوق110من اثار بابل و) دوق( صن136)نقل االلمان ( 1927-1 -20في ) 

ننورتا  توكولتيمن حفريات سامراء وعدد آخر غير معلوم من آثار مدينة كار

لمتحف ألعراقي وبدون أن تخضع ا أمينالبريطاني المستر كوك  بموافقة وتواطئ

هذه المجموعة إلى قانون اآلثار ألذي كان سائدا حينذاك , إن حق ألعراق في 

واضح ال لبس فيه أبدا , ويؤكد السيد مؤيد سعيد المديراالسبق  إسترجاع هذه اآلثار

للهيأه العامة لآلثار وجود وثيقة في محفوظات الهيأة موقعة من )المس بيل( مديرة 

إخراج اآلثار البابلية إلى المانيا هو لغرض صيانتها ووجوب المتحف تؤكد أن )

هم وتم  بناء القسم االمامي االوطأ مان لم يفوا بتعهدات( , إال أن أأللإعادتها بعد ذلك

ولم يتم بناء الجزء الخلفي من البوابة في متحف برلين من بوابة عشتار المزدوجة  

بسبب ارتفاعها الشاهق الذي يتجاوز سقف المتحف وتم االحتفاظ بها في الصناديق 

مصادرين حق العراق باسترجاعها , وقد حاولت السفارة العراقية في برلين 

( وأقام العراق دعوى قضائية أمام محكمة 1939-1937بة بآثار بابل سنة )المطال

العدل الدولية إال إن المانيا رفضت كل الطلبات العراقية وفي حال استمرار 

المفاوضات كما هو حاصل االن حيث عرض متحف برلين فقط اعادة ركام كسر 

بدون وجود و للعراق لهم االتزجيج المخزن منذ مائة عام ألنها بدون فائدة تذكر 

المنحوتات التي تثبت عليها , وعلى العراق ان الينخدع بعروضهم الوهمية هذه 

كامال بدون ان ينقص طابوقة  (باب عشتار المزدوج)وعدم القبول باقل من عودة 

واحدة واال فانهم سيسجلون سابقة ال يستطيع العراق الفكاك منها , مع المطالبة 

الموجودة عندهم اوالتي باعها متحف برلين والمطالبة  باعادة جميع المنحوتات
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بالتعويض المالي عن وجود باب عشتار عندهم منذ مائة عام , وقد بلغ عدد 

( منحوتة وعدد منحوتات 171منحوتات الثيران والتنانين التي أخذها األلمان )

( 691( منحوتة وبذلك يكون عدد المنحوتات الجدارية االجمالي )120األسود  )

, والمطالبة باستعادة القسمين االخرين المكملين لخلفية عرش الملك نبو منحوتة 

 كدوري اصر والمخزنة لدى متحف بيرغامون ولم تعرض لحد االن 

 هوقانون االثار االول – )بيان الجنرال مود( - 6

وهنا نستطيع اسقاط محتوى بيان الجنرال مود المنشور اعاله على أحقية العراق 

حيث يقول النص صراحة ان  1917-3-23دة جميع آثاره المنهوبة بدءا من باستعا

ما كانت تمتلكه  الحكومة العثمانية اصبح ملك حكومة االحتالل التي تجري ذلك 

باسم البالد المذكورة اي ) بالد ما بين النهرين ( وهذا النص واضح جدا وصريح 

( , وبعد صدور هذه االثاربالد ما بين النهرين هي صاحبة الحق في ويعني ان )

( وهو نسخة معدلة ومحورة قليال عن قانون  1924-6-26)قانون اآلثار األول في  

االثار البريطاني ووضع باشراف المس بيل بما يتناسب مع وضع العراق تحت 

تحدد بشكل قاطع احتفاظ العراق بالنسخ الوحيدة االحتالل وشرعنة نهب االثار حيث 

االثار المكررة مع بعثات التنقيب  ,  وهذه الحقوق التي اكدها بيان من االثارواقتسام 

وثنى عليها قانون االثار االول يعطي العراق الحق الكامل في المطالبة  الجنرال مود

 الى انظار السادة وزير الثقافة والمدراء العامون )بجميع االثار الواردة في فقرة 

 الفصل السادس  -القسم الثاني في   (
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    متحف المترو بوليتان    - 1

وتمثل  (سم172X 61)هنالك منحوتة حجرية من مدينة الحضر وقياسها -اوال 

, وقد أقتلعت المنحوتة وهربت خارج العراق  حيوان الغريفين اإلسطوري المجنح

باعها الى متحف وأشتراها شخص يدعى جوزيف بلتزيربيكويست  و 1932عام 

 المترو بوليتان حيث تعرض حاليا مع علمهم بسرقتها 

 

عدم شرعية امتالك متحف المترو بوليتان للمنحوتتين اآلشوريتين )الثور  -ثانيا 
واالسد المجنحين(  وعدم شرعية امتالك المتحف البريطاني لمنحوتتي كلكامش 

( , وكذلك 1914ارد سنة )وجميع هذه المنحوتات االربعة كان قد باعها ورثة الي

كان قد  عدم شرعية امتالك متحف المتروبوليتان )للستة عشر منحوتة اشورية( التي

( واشتراها المليونير االمريكي روكفلر وقام 1919عرضها ورثة اليارد للبيع سنة )

باهدائها الى المتحف , ويأتي حق العراق في مطالبه هذه من عدم شرعية عملية 
 ثار انطالقا في االصل من عدم شرعية امتالك اليارد وورثته لهاتوريث هذه اال

 مكتبة سبار – 8

د  المرحوم التي اكتشفها  رفوفهاجدرانها وبكامل مكتبة سباربناية ضرورة نقل   

البابلية ونصبها في القاعة  (سم420X270)( وهي بقياس 1932سنة )وليد الجادر

  بالد الرافدينبة كاملة وسالمة يعثر عليها في ألنها تمثل اول مكت الحديثة )الكلدانية(
ويمكن االستفادة من الخبرات في العالم ليس لها مثيل وهي تمثل قطعة اثارية فريدة 

 عملية النقل االجنبية في انجاز 

 المسلة االكدية  - 0

ضرورة التنقيب في تل الدير الذي عثرفي سطحه على قطعة من المسلة االكدية 
ام المواطنون بتسليمها الى مديرية االثار في خمسينات القرن العشرين الفريدة التي ق

من االثاريين  بجولة تفتيش  ثم قامت حينها بعثة تتكون من مدير الدائرة ومجموعة
وعثرت على سطحه مباشرة على القطعة الثانية من المسلة نفسه في الموقع  وتحري

ان االجزاء الباقية منها البد وان  , ونظرا لنفاسة وفرادة هذه المسلة والتي نعتقد
هي السباقة ان تكون الهيأة  ندعوولذلك ايضا تكون موجودة قريبا من السطح 
 وال تقع بقاياها بايدي السراق ومهربي االثارللتنقيب عن بقايا هذه المسلة النادرة 
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 متحف تورين – 10

االشورية التسعة  بعدم مشروعية امتالكه للجداريات مفاتحة متحف مدينة تورين 

فرنك( ألن 12000( من هرمزد رسام مقابل مبلغ )1332التي اشتراها في سنة )

الحق وفقا للعرف والقانون والشرعية  ان يتصرف له رسام  اليمتلكها اصال وليس 
 بها كملكية خاصة 

 جامعة كورنيل االمريكية - 11

طيني( استولت عليها باعادة )عشرة االف رقيم  مطالبة جامعة كورنيل االمريكية
ومناطق اخرى الجامعة من خالل حفريات غير شرعية يعتقد انها جرت في اور 

 تحت مظلة حماية جيش االحتالل االمريكي 

 االفاقون -19

مفاتحة المتاحف التي اشترت المنحوتات االشورية التي سرقها لصوص االثار 
نصل الفرنسي باسفيك ( )التاجر البريطاني هكتور, والتاجر جوليوس ويبر , والق

ضرورة اعادة المنحوتات الى العراق لعدم شرعية وباعوها الى هذه المتاحف و
, وقد تم شرح احداثها وموضوع سرقتها عملية االمتالك والبيع النها خارج القانون 

 في ابواب اخرى من هذا الكتاب 

  اختراق العقل العراقي  - 13

العراقية  آلثاريةالثقافية والتاريخية وا من المؤسف حقا أن تشيع بين أوساطنا
والعربية تسمية الملوك اآلشوريين والبابليين بأسمائهم التوراتية بدال من التسميات 

التي عاشوا وتربوا وتأدبوا بحكمتها وحكموا بين أفاقها  الحقيقية في اللغة األم
نا وبرامجنا وتكلموا وكتبوا بلغاتها , أعتقد أن علينا مراجعة مصادرنا وأدبيات

التلفزيونية واإلذاعية ومناهجنا الدراسية بدءا من الدراسة االبتدائية الى الجامعية 
وصحفنا ومجالتنا لتصحيح هذا المسارالخاطئ والدعوة إلى إنتهاج مسار آخر 
لتصحيح اساليبنا التربوية واالعالمية في كتابة أسماء الملوك باللغة األم ونشير إلى 

ادرة عن المؤسسة العامة  لآلثار والتراث لم تلتفت إلى هذا أن مجلة سومر الص
الجانب من اإلختراق التوراتي لثقافتنا ذات البعد الديني والعمق التاريخي والثقافي 
واإلنساني , ويذكر انه في النظام السابق اصدر مجلس قيادة الثورة امرا بابدال 

ي التسمية خطأ شائع وبقايا تسمية زهرة عباد الشمس الى زهرة الشمس ألنه راى ف
وثنية , واالحرى بنا اآلن إصدار قرار إلزامي من رئاسة الوزراء باعادة االعتبار 
الى اسماء ملوكنا واعالمنا باسمائهم الرافدينية الحقيقية  , وندون هنا أسماء الملوك 

نتمنى تي الاآلشوريين والبابليين كما هي في لغتها األم وما يقابلها من أسماء توراتية 
 -بل يجب أن تخرج وتختفي من مراجعنا وثقافاتنا :
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 الملوك أآلشوريين –أوال 

 ألتسمية باللغة األم                               ألتسمية التوراتية

****************                            **************** 

 يبال آشور بان                       آشور باني أبلي -1

 سرحدونأ                      ي أديناآشور أخ -2

 سين أخي اريبا                              سنحاريب -3

 شروكين  )الثاني(                          سرجون -4

  تكالت بيالصر(                لثالثأبيل أشارا )ا توكولتي -1

 بول                     (لخامس)ا شمشي ادد -6

 شلمنصر                      (لثالثشلمانو أشاريد )ا -7

 آشور ناصر أبلي )الثاني(                أشور ناصر بال  - 3

 ألملوك البابليين –ثانيا 

 مردوخ بالدنينا                           أد مردوخ أبال -1

 بخت نصر(آُّصر )الثاني(                نبوخذ نصر) كودورينبو  -2

 

 أسماء الحفارين الذين سرقوا اآلثار الرافدينيةقائمة سوداء ب -14

                   وسنفرد في نهاية الكتاب فصال خاصا عن المستر كوك

  الحفارون البريطانيون    - أوال

 النمرود ونينوى –أوستن هنري اليارد 

وحصال الحقا على هرمزد رسام  وكرستيان رسام /عراقيان عميالن بريطانيان 

 الجنسية لبريطانية

 النمرود ونينوى –وليام كنيت لوفتس  النمرود ونينوى/ –هنري رولنسون 

 النمرود ونينوى –النمرود ونينوى / جورج سمث   -روس 
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 نينوى –ليونارد وليام كنك  نينوى/ –ريجنالد كامبل تومبسون 

 اور-بابل –الرسا  –نكرة س –تايلور  النمرود ونينوى/ –أرنست ألفريد واالس بج 

 , المستر كوك  سدني سمث

      

 كرستيان رسامالعميل         هرمزد رسامالعميل               هنري اليارد هنري رولنسون 

    

 سدني سمث  واالس بيج          جورج سمث         لوفتس            

 

 كامبل تومبسون      

 رنسيونألحفارون ألف -ثانيا 

 دور شروكين –دور شروكين / فيكتور بالس  –بول إيميل بوتا 

 تلو  –كروس , تلو –دور شروكين/ أرنست دي سارزيك  –يوليوس أوبرت 
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 دوسارزيكيوليوس اوبيرت                      فكتور بالس                 اميل بوتا                

الحفارون  األ لمان –ثالثا   

آشور -بابل/ والتر أندريه  –برت كولدوي رو  

سرمن رأى –سرمن رأى  / فريدريش سارا  –أرنست هرسفيلد   

ننورتا توكولتيكار –والتر باخمان   

  

 هرتسفيلد        كولدوي                       والتر اندري                               

الحفارون األمريكان –رابعا   

دور شروكين -دور شروكين  / كوردون لود   -  إدوارد كييرا  

جيمس هنري برستد  –دور شروكين  -هاملتون داربي    

  

   جيمس هنري برستد           ادوارد كييرا                                                

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jules_Oppert.jpg
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 حكم اإلعدام   - 15

يبيح تنفيذ حكم اإلعدام السؤال الذي نطرحه هنا هو مدى سعة اإلطار القانوني الذي 
في كل من يتداول اآلثار , فهنالك الجنحة التي تتمثل بإمتالك األشخاص لبعض 
القطع األثرية البسيطة التي جائتهم عن طريق اإلرث أو المعاثر والحفريات غير 
المقصودة مثل حراثة االرض وحفر اآلبار وشق األسس لغرض البناء أو الشراء أو 

ومحالت بيع وشراء التحف والتراثيات للنقود االثرية وهي  إمتالك بعض الصاغة
في أرض العراق بالمليارات وليس بالماليين لوجود حضارات عديدة قد سكت 
النقود مثل اإلخمينية واليونانية والرومانية والفرثية والساسانية والحضرية 

ور سك النقود والميسانية والراشدية واالموية والعباسية وااليلخانية ولوجود أهم د
العربية اإلسالمية في الكوفة والبصرة وواسط وبغداد وسر من رأى , الساسانية و

وكذلك األختام اإلسطوانية وهي تعد بالماليين والعاديات النحاسية البسيطة وتماثيل 
الدمى الطينية الصغيرة المستنسخة من القوالب وهي بالماليين ايضا وستضل أرض 

والدة بهذه اآلثار البسيطة إلى مئات السنين , وهنا نعتقد وبالد الرافدين حبلى 
بوجوب وضع ضوابط واضحة ومحددة ومرجعية قانونية متسامحة توضع مقاليدها 
بأيدي أناس يفهمون نص وروح القانون وذلك فيما يخص حقوق األشخاص بإمتالك 

لهم بعض اآلثار البسيطة  بموافقة المتحف العراقي بعد عرضها عليه وسماحه 
باإلحتفاظ بها كما هو الحال بالنسبة للمخطوطات , وأعتقد من وجهة النظر 
الشخصية أن مادة حكم اإلعدام في قانون اآلثار العراقي جائرة جدا ويجب أعادة 
النظر فيها بمقابل تشديد العقوبات على من يرتكب جريمة بحق اآلثارالمهمة 

رقة المتحف , ونعتقد أنه سيكون لهذا والفريدة المشابهة لقطع رأس الثور المجنح وس
الموضوع جانب ايجابي وحضاري مهم فهو سيشجع الناس على نشر ثقافة الوعي 
اآلثاري واإللتفات إلى الجوانب الفنية والثقافية والحضارية في اآلثار , ونذكر هنا 
أن حكم اإلعدام بحق مهربي اآلثار مطبق في العراق فقط بحدود علمنا ولألسف فإن 

 ذه العقوبة ال تفرق بين المهربين والمجرمين والتجار والهواة من جامعي التحف ه

 

 مزادات االثار والتراثيات  - 16

وندعو هنا إلتخاذ خطوة شجاعة وعلمية وثقافية حيث ندعو الى السماح والترخيص 
والتراثيات , وان تكون تحت اشراف والنقود بقيام مزادات علنية لآلثار والتحف 

وتعرض  والتراثالهيأة العامة لآلثارمفوضين من قبل  هيئة خبراء من قبل مباشر
المواد للبيع بموافقتها , وسيؤدي هذا االمر الى ظهور الماليين من القطع االثرية 

التي واالثرية والخرزالبسيطة مثل الدمى واالختام والتماثيل الصغيرة والنقود 
 من بيعها في السوق السوداء تمتلكها بعض االسر واالشخاص  والصاغة بدال

اوالعمل على تهريبها خارج القطر, وان تأخذ الهيأة ما تراه مناسبا لها وبتعويض 
مناسب ومشجع وان تشرف ايضا على العملية في قاعة المزاد , وهذا االمر سيقطع 
الطريق على عمليات تزوير االثار والتهريب خاصة اذا تم تشديد العقوبات على 
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المهربين في هذه الحالة , اضافة الى ان ذلك سيؤدي الى نشر ثقافة المزورين و
الوعي بأهمية اآلثار وحب تملكها وسيتمخض عنها ظهور ذوات من اصحاب 
المجاميع االثارية وتجمعات ثقافية ودراسية من تجمعات ومنظمات المجتمع  المدني 

اصدقاء المتحف  وذات النفع العام والداعمة للهياة العامة وتكوين جمعيات من
واالثار ومن الممكن اقامة معرض سنوي لمقتنياتها في احدى قاعات المتحف 
وسيكون في هذه اإللتفاتة تكريم وتشجيع للجميع وهذه كلها ايجابيات وليس فيها من 
السلبية شئ وعلى ان ال تتعارض مع قانون االثار الواجب اعادة صياغته بما 

 يتناسب مع هذه الطروحات 

 التل الترابي الكبير والقصر الجمهوري في بابل - 11

آلثرية ابق بحق مدينة بابل السم النظامن األحداث المؤسفة ألتي أرتكبت أيام ا
هوإستحداث التل الترابي الكبير والمشرف على أطالل مدينة بابل األثرية وبناء 

فناء القصر الجمهوري فوقه تحت ذريعة أن بناء بابل المخربة من جديد سيؤذن ب
إسرائيل وفقا لإلسطورة التوراتية , إضافة إلى صيانة بقايا مدينة بابل األثرية وفقا 

النوعية المستخدمة في األبنية  حديث بأإلسمنت والطابوق الجديد ذاإلسلوب البناء ال
الحديثة, وهذا جعل الكثير من األصوات األكاديمية العالمية تعترض على ذلك , وقد 

تائج محزنة على مدينة بابل حيث عملت الصهيونية العالمية سبب هذا الموضوع ن
على دفع منظمة اليونسكو إلى المماطلة بمسألة إضافتها ضمن قائمة التراث العالمي 
المشمول بالرعاية والحماية والعراق يسعى اآلن إلضافتها إلى القائمة , ونحن نجد 

ن منطقة بابل االثرية مع انفسنا مع الرأي القائل بضرورة رفع هذا التل المسخ م
القصر المشيد فوقه والعمل على ان ال يساء الى الفضاء الرحب الذي تشرف عليه 

 اثار بابل ويشرف عليها ايضا 

 

 القصر الجمهوري قرب آثار بابل 

 

 

 



243 
 

  تمديد أنبوب النفط عبر مدينة بابل األثرية -18

قل النفط الخام ووفقا تم إحالة مشروع لتمديد انبوب لن 2011مؤخرا وخالل عام 

من الشمال الى الجنوب لخارطة مسار االنبوب تبين انه يمرعبر مدينة بابل األثرية 
ولو نفذ هذا المشروع فسيكون جريمة ال تدانيها أية جريمة إرتكبتها القوات 
األمريكية والبولندية في تخريبهما لمدينة بابل , والتخريب اآلن يتم بأيادي عراقية ال 

راث شعبها وتستخف بتاريخ بالد الرافدين , حيث أن هذا المشروع تحترم ت
سيستتبعه حركة مستمرة لآلليات الثقيلة وبناء األعمدة والركائز الكونكريتية على 

او اكثر, إضافة إلى  ينطول مسار األنبوب المدفون في االرض االثرية بعمق متر
التخريب المقصود من خالل  إمكانية تسرب النفط الخام نتيجة اإلنفجار العرضي أو

عمليات سرقة النفط الخام أو التفجيرات وهذا سيجر نتائج كارثية على هذه المدينة 
 الخالدة ليس من السهل إصالحها إبدا

 نموذج بوابة عشتار وشارع الموكب في بابل - 10

قي ستينات القرن العشرين بإتخاذ قرار غير مناسب  لعراقيةقامت مديرية اآلثار ا
اء نموذج لبوابة عشتار بنصف حجمها األصلي ووضعتها في مكان غير موقع ببن

البوابة , ولألسف فإن ذلك يعطي إنطباعا غيرصحيح عن شكل البوابة األصلي 
ومكانها وخاصة أن منحوتاتها الجدارية منفذة بشكل سيئ , وهنالك حاجة إلتخاذ 

ومن ثم تنفيذها بحجمها قرار جرئ بإزالة هذه البوابة وتخليص مدينة بابل منها 
الحقيقي وفي مكانها االصلي إن إقتضى األمر, وفي تسعينات القرن الماضي قامت 

ببناء جدران شارع الموكب الى ارتفاعه المقترح آثاريا وكانت الفكرة هي أن  الهيأة
تتم مفاتحة متحف برلين إلعادة جداريات الشارع التي خرجت من العراق بصورة 

( صندوقا ملئ  بالكسر الزجاجية 410قانونية , مع اعادة )غير شرعية وغير 

الملونة والمحفوظة في مخازن المتحف والتي تم اإلستيالء عليها في عشرينات 
القرن الماضي ثم العمل على تركيبها على جدران الشارع  العادته الى شكله 

 الحقيقي استكماال للصيانة اآلثرية لهذا الجزء من المدينة  

   

 نموذج بوابة عشتار                                    شارع الموكب                   

http://www.google.jo/imgres?q=%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%B1%D9%8A%D8%A9&start=184&um=1&hl=ar&sa=N&tbo=d&biw=1011&bih=436&tbm=isch&tbnid=JKeV_VOaVVa2lM:&imgrefurl=http://zeenaraqi.com/page/90&docid=kZHavp2VlGBD2M&imgurl=http://24.media.tumblr.com/tumblr_krsotwrDfu1qa208bo1_400.jpg&w=400&h=297&ei=4xnfUKOeIq-a0QXt_ICYAQ&zoom=1&iact=rc&sig=100254336184139435031&page=14&tbnh=146&tbnw=196&ndsp=14&ved=1t:429,r:90,s:100,i:274&tx=108&ty=70
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 آصر والمسرح اليوناني  كودوريقصر نبو  - 90

من بعض اعتراضات اليونسكو على مسألة الصيانة للبقايا األثرية في مدينة بابل 
العالمي هي  والتي كانت السبب الرئيس في عدم وضع المدينة ضمن قائمة التراث

استخدام األساليب غير المتفق عليها عالميا في أعمال الصيانة األثرية في قصر 
آصروالمسرح اليوناني واعتبارها تجاوزا على الموقع وهي  كودوريالملك نبو 

استخدام الطابوق الجديد ومادة اإلسمنت المسلح بالحديد ووضع بعضا من الطابوق 
واعتبار أن ذلك ال مكان له في اعمال الصيانة , و  المثبت عليه أسم الرئيس السابق

 1916بالنسبة للمسرح اليوناني الذي كشف عنه المنقب األلماني هينريش لنزن في 

فكانت بقاياه ترتفع فقط لعدة درجات وحوالي المترين في بعض األماكن ولكن 

 تية ( مترمستندا على الركائز الكونكري11الصيانة االثرية رفعته ألكثر من )

       

 أصر كودوريقصر نبو           المسرح اليوناني           

 سور مدينة نينوى - 91 

منظمة اليونسكو ضمن قائمة  قد وضعتهاوسورها  ثرية كانت  مدينة نينوى األ
التراث العالمي المشمول بالرعاية والحماية ورصدت منحة مالية للمساعدة في إعادة 

مترا( 20متر( وسورها الطيني أكثر من )10ذي يرتفع )بناء سورها الحجري أل

كلم مربع(  وذكرت احدث اكتشافات الرقم الطينية 10وتبلغ مساحة المدينة حوالي )

بوابة خارجية( وقد تمت أعمال الصيانة  في البداية بإسلوب صحيح , إال 13ان لها )

فنية المعتمدة وتم الكشف أن إستمرارتنفيذ أعمال الصيانة كان ال يسير وفقا للتقاليد ال
عن أخطاء عديدة في التنفيذ مثل حجم الحجارة المستخدمة غير المطابقة لمواصفات 

سم تقريبا لعمل  10االحجار القديمة , حيث اعتمدت الصيانة على حجارة بسمك 

تها مما جعل منظمة اليونسكو تتوقف عن يواجهة السور مع استخدام االسمنت لتثب
في مختلف عهودها  وقلعة  ذكر ان اسوار مدينة الموصلدعم المشروع , وي
سراي كان ُيعتمد على اخذ الحجارة من سور نينوى باعتباره باشطابيا وقصر قره 

منجما جاهزا وعندما هدم سور الموصل في مطلع القرن العشرين تم اخذ حجارته 
عيان ان  المهندمة الثقيلة وتكسيرها الستخدامها في بناء البيوت , ونؤكد كشاهد

هنالك اآلالف من احجار سور نينوى اآلشورية االصل الزالت مدفونة تحت التربة 
المنهارة من السورالترابي القديم  ويمكن االستعانة بها الكمال الصيانة في مواقع 
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معينة وقد حاولت مديرية اثار الموصل االستعانة بقاطعي الحجر في المحاجر 
بالحجارة طبقا للمواصفات المطلوبة اال ان الموجودة حول الموصل لتجهيزها 

الجميع اعتذروا عن ذلك ألن العمل المطلوب يختلف عن سياقات العمل حاليا , 

-10-27ويقول تقرير صادر عن الصندوق الدولي لحماية المواقع األثرية بتاريخ 

( موقعا اثريا عالميا على وشك اإلختفاء بسبب 19ان نينوى تقع ضمن )) 2010

 *( مال من قبل السلطات المسؤولة عن حمايتهاهاالدارة وسوء أإل

   

 مدينة نينوى سور       

 نينورتا( توكولتيالموقع أآلشوري )نيميد  - 99

عدد من القصور الرئاسية في مختلف  ات القرن العشرين تم بناءفي تسعين
على المحافظات وكان من نصيب محافظة نينوى عدد منها ووقع إختيار المهندسين 

أحد المواقع أألثرية فوق مرتفع طبيعي في محيط قرية القاضية لبناء أحد ألقصور 
فوقه , وكان هذا الموقع أألثري أآلشوري مجهوال بالنسبة إلى الهيأة العامة لآلثار 

وللبعثة اآلثارية البريطانية التي كانت مهتمة في البحث عن هذا الموقع والتراث 
نينورتا  توكولتياآلشورية وهو قصر استراحة للملك  الذي ورد ذكره في المدونات

, وبعد أن بدأت أعمال شق األسس وتجريف التربة ظهر أنه موقع لقصر آشوري 
حيث بدأت تظهر الحجارة المهندمة والمنحوتات الجدارية وأجزاء محطمة من 
 الثيران المجنحة الصغيرة الحجم فأوقف العمل في الموقع لحين مجئ ممثلي الهيأة

التي إكتفت بالكشف على الموقع ولم تستطع إيقاف األعمال والتراث العامة لآلثار
اإلنشائية  وقد عرض المهندسون حينها أن يتم ضم الموقع إلى القصرليكون متحفا 

 آثاريا 

 

 

 



246 
 

 قصر الملك آشور أخي أدينا فوق تل النبي يونس - 93 

جامع النبي يونس المقام فوق في تسعينات القرن الماضي قررت الدولة إعادة إعمار 
التل الذي يحمل أسمه , ومعروف أن التل يحوي قصر للملك آشور أخي أدينا وإبنه 
آشور باني أبلي , وبدأت أعمال الحفر ودق الركائز الكونكريتية مباشرة بجانب 
المنحوتات الجدارية التي تغلف جدران القصر, وتم تجريف مساحات من سطح 

واسعة للجامع بلطت ارضياتها بمشبكات الحديد واإلسمنت ,  الموقع لبناء ساحات

( ثيران مجنحة 6وقد ظهرت أثناء البناء إحدى بوابات ألقصر وكانت تحتوي على )

سم( X30X30 30منفذة بطريقة تركيب المنحوتات من حجر الحالن غير المنجز)

ة غير المكتملة من ذلك أن هذه البواب االستنتاج نامما يستدعيومهيأة للنحت موقعيا 
كانت آخر األعمال العمرانية في نينوى قبل سقوطها , وقد أكتشف رأس ثور مجنح 
جميل بشكل إستثنائي تمت المحافظة عليه بتحويطه بالطابوق وإعادة دفنه , وقد 

القطع الكبيرة من ودحرجة أستعملت أآلالت الثقيلة )حفارات وجرافات( لتحريك 
  ارا وندوبا واضحة عليهات أسنانها آثوتركالمنحوتات 

 

  رأس الثور المجنح في تل النبي يونس                                         

      

 استخدام اآلالت الثقيلة في دحرجة ونقل الثيران المجنحة   -ثيران قصر اشور اخي ادينا في تل النبي يونس  
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 ا (توثيق ودفن قاعة عرش الملك ) سين أخي أريب - 94

يعة لتوثيق لسرنتوجه بالدعوة إلى المؤسسة العامة لآلثار والتراث إلى المبادرة ا 
ريبا ( في نينوى وصيانتها ثم إعادة دفنها حماية لها قاعة عرش الملك )سين أخي أ

ويترك أمر إعادة كشفها لألجيال  لتي أتلفتها تقريبان السراق ومن العوامل الجوية ام
ونقل راس الثور العمالق المعلق فوق )لمالئمة ظروف االقادمة ولحين توفر ال

جمالي او اثري وحماية له قبل ان  اطالل القصر على اسياخ حديد بدون معنى
وكذلك اعادة دفن مجموعة الثيران المجنحة التي أكتشفت ( ينطاول عليه السراق 

, وكذلك ي سور نينوى لخلفي من بوابة نركال ففي نهاية القرن العشرين في الجزء ا
ي أدينا( في ر أخلملك )آشوان المجنحة المكتشفة في بوابة قصر الثيردفن مجموعة ا

شكل اللضرر بسبب عدم حمايتها ببي يونس ألنها جميعا معرضة اآلن إلى اتل الن
 مناسب ال

 صيانة قصر الملك آشور ناصر أبلي  - 95

لنمرود في ا آشورناصر أبليلملك صيانة قصر ا هنا فكرة مستحدثة حول نطرح 
تماما بإستخدام نسخ فايبر كالس عن المنحوتات الخاصة بالقصر  بشكل كامل

ا يكون هذا تعويضا بسيطا إلعادة الرونق والبهاء لعالم وربموالمتناثرة بين متاحف ا
تراح فإننا نطرحه للنقاش من باب إلقوعندما نقترح مثل هذا ا ,لتين فقدهما القصرلا
لموقع آثاريا سمعة اآلثارية وهل أن ذلك سيفيد أم يضر في اوالمقبولية  إلمكانية ا

,  مختلفةوخاصة من ناحية إدخال مواد مركبة يدخل في تكوينها العديد من المواد ال
لفايبر كالس الحالية المتقدمة يمكن أن تعطي لمنحوتات التقنية علما أن اإلمكانات ا

وهذا المشروع يمكن أن يحصل الفني والتشكيلي للمنحوتة األصلية , لتأثير نفس ا
تحتفظ  لتيالقناعة العلمية  وتعاون المتاحف اليونسكو فيما إذا حاز على دعم من ا

 لعراق بالمطالبة بآثاره ال يؤثر ذلك على حق اأن  بالجداريات اآلشورية وعلى
  مستقبال االصلية

 بوابة نركال في سور نينوى – 96

ة في القسم الخلفي من بوابة نركال في سور في تسعينات القرن العشرين نقبت الهيأ
نينوى واكتشفت اربعة ثيران مجنحة شروكينية الطراز وعدد من تماثيل اآللهة 

ولم يعاد دفنها  المجنحة المرافقة لها وقطع كبيرة من الخشب الداعم للسقوف ,
العامة وتركت عرضة لعوامل المناخ وال نعتقد انها ستصمد كثيرا , وعلى الهيأة 

المسارعة بمعالجة الموضوع اما بربط بنائها مع البوابة المبنية منذ الثار والتراث ل
 جيال الالحقة  واما باعادة دفنها وترك امرها لال ستينات القرن الماضي
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بوابة نركال ثم صورة الثور المجنح السليم الموجود فيها من جهة اليمين , ألن الثورالموجود في جهة اليسار تم 

 لبوابةحديثا خلف المكتشة في القرن التاسع عشر , ثم صورة واحد من مجموعة الثيران ا تحطيمه

 سم المسكوكات تطوير ق – 91

يعتبر قسم المسكوكات من االقسام الهامة في الهيأة العامة لالثار والتراث ولعل 

مايحتويه المتحف العراقي من نفائس المسكوكات الفريدة في العالم هو خير دليل 

ى ذلك , ولكن ما يدعو لالسف ان القسم الذي كان يتواله الرائد الكبير في علم عل

قد والسيدة مهاب درويش البكري النميات والمسكوكات السيد ناصر النقشبندي 

من مسؤولية القسم الى بؤرة للفساد االداري وسلب  ماوخروجه ماتحول بعد تقاعده

ن ضحاياه وكنت حينها ادير محال حقوق الناس وكنت انا )مؤلف الكتاب( واحدا م

مسكوكة( فضية الى هذا القسم وبعد فترة طويلة 22لبيع الفضيات , حيث قدمت )

( مسكوكة منها مزيفة وتمت مصادرتها و تعويضي عن 13جاء رد القسم بأن )

جميعها اربعة مسكوكات فقط , علما بأني قد اشتريت المجموعة مرة واحدة وكانت 

التأكسد وقمت بمعالجتها وتفريقها عن بعضها باستخدام  ملتصقة ببعضها بسبب

سمعت من بعض المتعاملين معي ببيع  2003الوسائل التقنية العلمية , وفي عام 

ة بانهم قد دبروا مكيدة لقسم المسكوكات في المتحف يالفضالمشغوالت واالواني 

 73سنةضرب ارمينيا  -وسيبيعون له مسكوكة قاموا بتزويرها )درهم فضة اموي

واحتفظت بالصور ,  هجري ( وقد قمت حينها بتصوير هذه العملة ) قطعتين منها(

وبعد فترة وبداعي التباهي اخبرني مزور العملة بأنه قد باعها الى المتحف وانه 

سيتلقى تعويضا كبيرا عنها , عندها قررت اخبار قسم المسكوكات عن الموضوع 

فوا موقف المناكفة والعداء بدال من تقديم الشكر اال انهم ) اخذتهم العزة باالثم ( ووق

, ولألحتياط حول الموضوع اقترح انه عند  والعرفان بالجميل والتقدير واالحترام

قطعة منفردة تسليم المواطنين للمسكوكات ان يتم تصويرها ووزنها وتعريفها جميعا 

سم من فقطعة  وبذلك نستطيع القول ان ذلك سيحمي حقوق المواطن ويعصم الق

شئ من الصعوبة او هذا االجراء الوقوع في فخ الشك والتالعب , وال اعتقد ان في 

 التعقيد 
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 تهريب المنحوتات االشورية بعد االحتالل -98

( منحوتة من األلواح اآلشورية نهبت من مدينتي نينوى والنمرود 14عدد ) 

ت إسرائيل ألنها معروضة للبيع في األسواق األوربية والجدارية األولى منها وصل

 من منحوتات معركة مدينة الخيش اليهودية أيام الملك )سين أخي أريبا( 

  
 لمزادوهذه معروضة للبيع في ا                      لمنحوتة وصلت إلى إسرائيلهذه ا         

 العاجيات -90

الى ونلفت النظر هنا الى ان عملية حفظ العاجيات هي عملية تقنية معقدة تحتاج 

احتياطات دقيقة مستمرة وطويلة االمد ألن العاج مادة عضوية قابلة للتلف والتسامي 

والتأثر في حال تغيرت ظروف الحفظ بين حرارة وبرودة ورطوبة وجفاف خاصة 

سنة( , وبعد تعرض المتحف 2600وانها كانت مدفونة في األرض  ألكثر من )

اجيات تحت ظروف حفظ غير علمية فقد للتدمير وانقطاع التيار الكهربائي وبقاء الع

تسبب ذلك بآضرار تكاد تكون تدميرية لهذه العاجيات حيث بدأت تتقلص وتجف 

اوتنتفخ وفقا لتغير مناخ الحفظ مما اثر على خطوط تشكيلها حيث بدأت بعض 

حوافها بالذوبان والتفتت وضاعت بعض تفاصيلها الدقيقة , وهذا يستدعي طلب 

 ن مختبرات المتاحف العالمية النقاذ هذه الثروة الفنية من االندثار المساعدة الفورية م

 ستعادة اآلثار المسروقةالتعضيد العمل الجماعي  - 30

متابعة وتعضيد المواقف ألعربية والعالمية التي تطالب ألمتاحف والجامعات األوربية 
ابدعوه , وتنفيذ أن تعيد اآلثار المسروقة  وإعادة التراث الثقافي الذي اليعوض لمن 

وهذا ما فعلته لتي التستجيب للحق التهديد بوقف كل اشكال التعاون مع الجهات ا
هيئة اآلثار المصرية مما دعى  بعض الدول األوربية إلى إعادة سبعة االف قطعة 

ونحن نعرف أن مصر ال زالت تطالب منذ أكثر من ثمانين عاما أثرية إلى مصر , 
ثال أبو الهول من المتحف البريطاني وهو يحتفظ بها في تقريبا بإسترداد لحية تم

مخازنه منذ مائتي سنة ألنها قطعة أثرية غير صالحة للعرض أصال إال أن المتحف 
البريطاني يرفض إعادتها رغم وجاهة األسباب التي تقدمها مصر بضرورة إعادة 
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ة إلى أنها تركيب لحية هذا التمثال العظيم ألنها ستظهره بمظهره الحقيقي إضاف
, المعرض له ستساعد في حماية وتقوية رأس التمثال وتحميه من التداعي والسقوط 

وكذلك فإن المتحف المصري يطالب المتحف البريطاني بإعادة حجر رشيد الذي 
كان مفتاحا لحل الكتابة الهيروغليفية بواسطة الفرنسي شامبليون وقد عثر عليه 

قرب الدلتا وإستولى عليه البريطانيون بعد هزيمة  العلماء الفرنسيون في مدينة رشيد
نابليون بونابرت في معركة الطرف األغر وإعتبروه من غنائم الحرب ألتي ال ترد , 
ولنرى فرنسا رائدة الثورة والحرية في اوربا كيف ردت على فضل الحضارة 
في المصرية عليها وعلى العالم بأن كلفت النحات بارتلمي مصمم تمثال الحرية 

نيويورك ان ينحت تمثاال لشامبليون يدوس بقدمه على رأس تمثال فرعوني 
 ووضعته امام بوابة مدرسة  يهودية في باريس                                                             

                              

 هكذا يردون الجميل –نية لفرعوشامبليون يدوس بقدمه على رمز الحضارة ا                  

 البحث في الملفات والمتابعة القانونية* - 31 

* يقتضي االمرالبحث في ملفات الهيأء العامة عن كل ما أعير إلى المتاحف 
والمؤسسات األوربية ألغراض الدراسة ولم تتم إعادته , ونحن نعلم أن هذا 

وأن المطالبات  يئة للهالدكتور مؤيد سعيد  رئاسةقد طرح أيام  لموضوعا
إصطدمت بالتسويف والمماطلة من قبل جميع المتاحف قد والمراسالت بوقتها 

والمؤسسات ذات الصلة على أساس التقادم الزمني او دخولها في السجالت الدائمية 
كاذبة لملكية تلك المتاحف والمؤسسات واستحالة اخراجها من عهدتها بحجج 

 ة ومختلق

ي غياب لتاسع عشرفللسرقات الكبرى لآلثارالتي تمت في القرن ا*المتابعة القانونية 
حالة اإلستقالل السياسي واإلرادة الوطنية , والتي خرجت فيها اآلثار بشكل غير 
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بلوماسية والمغامرين األفاقين  والسراق لدقانوني بواسطة البعثات التبشيرية وا
ونثني على القول إن إدعاء , لمادية والعمالء والجواسيس و التي تمت باإلغراءات ا

 تراخيص من سلطان الدولة  أللمان بحصولهم علىالبريطانيين والفرنسيين وا

,  بحاجة إلى دليل مادي ووثيقة تأريخية تمتلك سندا اخالقيا وحضاريا *العثمانية 
ونالحظ هنا  لعملالتي تخولهم صالحية الرخصة ويدعون أن السلطان أعطاهم ا

والتحريف والتمويه حيث أن مفهوم صالحية  لكذبهم في اعبقرية الشيطان عند 
العمل يختلف كليا عن اإلستيالء على المكتشفات وأن اإلستيالء على اآلثار المكتشفة 

ثمانية واذا لعمن قبلهم مشكوك في أن تسنده أو تثبته أية وثائق رسمية من الدولة ا
ار هو سرقة  والبد من يكون كل ما خرج من العراق من آثصحة ما ندعو اليه ثبت 

اليونسكو ن مقررات ,علما  أ البحث في التفاصيل والجزئيات  في هذه الموافقات
حقوق الدول التي خسرت اثار حضاراتها برغم إعتراض الدول الغربية تساند وتؤيد 

ان كل ما ترتب نتيجة  0 شرعية اربطرق غيرثالتي كانت قد مألت متاحفها باآل

من نهب  وتهريب  للمكتشفات  اآلثرية  هي شرعا وقانونا  التراخيص العثمانية  
)ندعو إلى عرض مصورات الفرمانات العثمانية في واجهات عرض خاصة  تعتبر في حكم المسروقة

 , * في المتحف( 

 الحصول على ملجأ محصن - 39

لموجودة منحها أحد المالجئ المحصنة ا ن تطلب وزارة السياحة واالثار* نقترح أ
يتم اعداده وفقا وأطراف بغداد وأن ينظم بشكل علمي كمخزن لآلثار  في وسط

بمساعدة دولية بناء ملجأ  هيأةأو أن تتبنى الوالتراث لحاجة الهيأة العامة لالثار
أو في المساحة الواقعة  لمتحفصن في الحديقة الواسعة الواقعة في وسط بناية امح

البيوت الشعبية بعد استمالكها  خلف بناية المتحف والتي تقوم عليها مجموعة من
وتعويض اصحابها بشكل مناسب ومنصف اوبناء الملجأ المحصن المناسب في بناية 
المتحف الجديدة المزمع اقامتها في ارض مطار المثنى والتي ستضع تصاميمها 

آلثارمزودة المهندسة زهى حديد بنت الرافدين , وتكوين شرطة خاصة لحماية ا
 وامة وأسلحة مناسبة للدفاع والهجوم بالسيارات وطائرة ح

والخليجية لسورية * نشر إعالنات دورية في الصحف العراقية واألردنية  وا
لمواطنين للمساهمة بإعادة ما بحوزتهم من آثار واإليرانية والتركية تتضمن دعوة ا

التعويض  إلى أي سفارة عراقية وإستالم وصل بذلك من أجلولوحات فنية عراقية 
  المالي
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 -الفصل السادس  –القسم الثاني 

 مباشرةها قوات اإلحتالل بصورة األضرار التي تسببت ب          

 والتي كانت مسؤولة عنها بصورة غير مباشرة ا               

والمعالم الحضارية ثرية ألأما األضرار التي تسببت فيها قوات اإلحتالل للمواقع ا
 -ليها بايجاز:نشير إ ولعراق إلى جنوبه ن شمال امتمتد  فهيلصعوبة حصرها فمن ا

 لنمروداألضرار والتخريب في نينوى وا

جدارية آشورية من موقعي  ( منحوتة 20رقة حوالي ) تمت سإلحتالل بعد كارثة ا 

ي أريبا( في خلملك )سين أة  سرقت من قاعة عرش اواحدلنمرود  منها نينوى وا

وش اآلشورية ور جزءا من حصار الجيصنينوى وهربت إلى إسرائيل ألنها  ت

أن وهنا ال نستبعد اليد الصهيونية المرافقة لإلحتالل حيث  ليهوديةلمدينة الخيش ا

ابقين في إسرائيل كان موجودا في المنطقة لسأيهود باراك( أحد رؤساء الوزارة ا)

محمد  –العراق  علىواإلغارة األمريكية  )اإلمبراطورية بعد اإلحتالل لخضراء لمدة سنة كاملةا

 (*حسنين هيكل

سواق األوربية وهي مشخصة األأما المنحوتات الباقية فجميعها معروضة للبيع في 
نا وكذلك فإنه لم يلحق علمنا أن لدول التحرك ساكإال أن هذه ا لمصدرومعروفة ا

ا تراخي اذا كان هنالكلمشكلة والسلطات العراقية المعنية قد بادرت إلى متابعة هذه ا
بواسطة الدهاء والتحايل األوربي , وبدال من  ثرها دي إلى فقدان أيؤف وسف

الحكومات فإن  لى موطنهاإ عادتهاألثرية ورصد حركتها وإتشخيص هذه القطع ا
ومجلس األمن الخاصة بالتحفظ لمتحدة وربية تتغافل عن متابعة قرارات األمم األا

لى ى مصادرتها وإعادتها إلعمل علالمهربة واو لمسروقةعلى اآلثار العراقية ا
دون مراعاة للقرارات متاحفهم  ضها في لى شرائها وعرلعراق بل أنهم يعمدون إا

ال أنها لمهربة إثار اآلها بمصادرة ابواجبربية ألوبعض الدول ا وقد قامت,  الدولية
ألوضاع إستقرارا بعدإلى العراق  ستعيدها نهالمئات منها  بدعوى أحتجز االزالت ت

( صورة لقاعة عرش 900ان المؤرخ واآلثاري )جون رسل( قد إلتقط )وك فيه 

أن تقوم  والتراث)سين أخي أريبا( وكان ذلك توثيقا جيدا عجزت الهيأة العامة لآلثار
بمثل هذا الواجب البسيط وكان ذلك هو ما ساعد على معرفة وتتبع هذه المنحوتات 

ف القطع الصغيرة ليسهل أمر أن المنحوتات قد تم تهشيمها إلى آالاآلشورية , )
جون  –جون رسل في كتابه السقوط األخير لنينوى **إخراجها من البالد وليصعب تتبع مصدرها

 ( رسل 
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ن لقريب مإزالة موقع تاربيصو آآلشوري  اعلى  شاهد عيانالكتاب مؤلف كان  *
ضع نينوى بالكامل بالشفالت و هذا الموقع مهم في التاريخ اآلشوري ألنه كان مو

  0رضألااما من على تمآلن ممسوحا ويشاهد الموقع ا التنصيب الرسمي لولي العهد

ري في الك موقع آثأن هنو لمواقع في نفر ,تفجيربعض ا لديناميت فيتم إستخدام ا *
د تم تفجيره بالديناميت بحثا عن كدية قألشمال العراق يعود لفترة الحضارة ا

 ني جورجوفقا لتصريح ينسب للمرحوم ددوثارآلا

 لمسلحين عشرات من اقع النمرود للهجوم الذي قام به تعرض مو * 

وفي موقع خان النص األثري بين كربالء والنجف قام األمريكان بتجميع الكثير  *
موقع وقاموا بتفجيرها لات ووضعوها في بئر أثرية في وسط المتفجرمن االسلحة وا
 إلضرار بالموقعوالبئر وتم تدمير ا

 ألمريكية ساسانية من قبل الجيش ابرتجريف مق *

 ر الشرعية بحماية الكالشنكوفالحفائر غي

لهامة فقد قامت تمام بحماية المواقع األثرية اهاالإهمال األمريكان عن  بسبب *
لتي وصلوا إليها مدججة بالسالح بالحفر العشوائي في جميع المواقع اعصابات 

بواسطة عصابات منظمة إلى دول يبها تهر ثار وآلمنها ما وجدوه من ا ستخرجوا وأ

ثريا تم التجاوز وقعا أم 64حصر  تمووربا لعربي ومن هناك إلى أالجوار والخليج ا

وفي 0لقادسية محافظتي ذي قار والواقعة بين المسافة ا في لتخريبيبالحفر اعليها 

رجل( ونزلو  300موقع مملكة )مدينة أيسن( كان عدد الحفارين السراق يتجاوز )

 واستمروا بحفائرهم التخريبية لعدة اشهر   متر ( 10حفائرهم إلى عمق ) في

 مائةإن ) 2003في لقوات اإلحتالل في تموز يقول بيير كوردوني المستشار الثقا *

كانت تتعرض للنهب أمام منها  عشرينموقع أثري كانت بحاجة إلى حماية وإن 
مواقع التي زرتها في ولين األمريكان دون رادع , وإن جميع الأعين المسؤ

تعرضت للنهب ما عدا أور التي كانت تقع قرب قاعدة علي بن  9003الجنوب عام 

وخالل شهر ,  (** ا القوات األمريكية معسكرا لهاأبي طالب الجوية التي إتخذته

أعلنت دائرة آثار محافظة ذي قار عن إغالق مقبرة الملوك  2012تموز من سنة 

سبب تضررها من وجود القاعدة األمريكية من سنة ب امارسنأورنمو وشولكي و

 لحين مغادرتها العراق إضافة إلى تسرب المياه الجوفية إلى أساساتها 2003

ان زقورة اور  2013-في اذار طور الحق فقد اعلنت وزارة السياحة واالثاروفي ت

وقبر اورنمو ربما ال تصمد لعشرة سنين قادمة بسبب االضرار التي اصابتهما 
 قوعهما على خط الزالزلوو

اعلن االثاري االيطالي جيوفاني بيتناتو الكشف عن خمسمائة رقيم طيني في *) 
اريدو ثم تنصل عن اعالنه ذلك وادعى بأن ما عثر عليه لم تكن رقم طين بل 
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ومهما يكن من 0طبعات على الطين ولم يتوفرالى االن ايضاح مقنع بخصوص ذلك 

العراق كان رقم طين او طبعات فان ذلك يعد سرقة  امر سواء ما قام بنقله خارج
حيدر –خفايا السرقة الكبرى  – وتهريب لالثار وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي

  ( * فرحان حسين الصبيحاوي

                                                                   

       

          

       

 ضرار في قبر أورنمواأل          دمر الموقع الطيران االمريكي       آثار القصف على زقورة  أور       

http://www.google.jo/imgres?q=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8+%D8%B9%D9%84%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%B1&start=628&hl=ar&sa=X&biw=1011&bih=436&tbm=isch&tbnid=0ZiWAvMFfJ7JAM:&imgrefurl=http://www.aawsat.com/details.asp?section=54&article=634437&issueno=11939&docid=VyVnAMWM6G4cxM&imgurl=http://www.aawsat.com/2011/08/06/images/daily1.634437.jpg&w=450&h=299&ei=SEw8UaPiLMSo4AS9n4HQBA&zoom=1&iact=hc&vpx=692&vpy=105&dur=3322&hovh=183&hovw=276&tx=174&ty=154&page=44&tbnh=139&tbnw=201&ndsp=15&ved=1t:429,r:28,s:600,i:88
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 لتخريب في مدينة بابل ا

 وكم من مثل بابل مدينة في التاريخ

قسم اآلثار الشرقية في رئيس  رتسلبريطاني جون كيوفي بابل يؤكد اآلثاري ا
رية وعلى آلثي أقيم في قلب المنطقة اأن المعسكر األمريك ) لبريطانيا لمتحفا

عسكري وأن ذلك الفي ( هكتار مع أبنية حديثة لمقرات سكن ونوم 150مساحة )

منطقة ستون هنج يشبه اقامة قاعدة عسكرية حول الهرم األكبر في مصر أو حول 
صفحة عن التجاوزات واألضرار قدم تقريرا  من أربعة عشر, ثم ( انيا في بريط

بإنتزاع أحجار  لبولنديونموقع حيث أثبت قيام الجنود األمريكان واالتي أصابت ال

( موشخوشوالبابلي ) لتنين جداريات من بوابة عشتار لمنحوتة ا( 10منحوتة من )

وكان الجنود يقومون بحفر عشرات , الصور  وهذا ما تؤكدهبواسطة حرابهم 
ويأخذوها ر( صأ كودوري)نبو طابوقة تحمل ختما للملك  لخنادق ويسرقون كلا

إلى بالده دون أن يحمل في  ولم يعد أي جندي أمريكي أو بولنديم , لجريمته اتذكار
في  ألمريكاني المعسكر من ادنيش البوللجتذكارا من أحجار بابل وقد إستلم احقيبته 

ها أسمو مائتي متر( وقاموا بإنشاء بوابة تبعد عن بوابة عشتار  2003)أيلول 

التي دقوها في المنطقة لكونكريتية وا فيها الركائز واألعمدة ا)بوابة وارشو( إستعمل
لذي يساهم في ضرر ال يمكن ويا والمعالج كيمياستخدموا الحصى األثرية وأا
وبوابة عشتار( لحق لنا  لبوابتين )بوابة وارشوولو قارنا بين تسميتي ا, صالحه إ

 خ اإلحتالل الزائل ,وارشو تمثل نموذجا لمسلثريا فبوابة لثرى من االقول أين ا
 وبوابة عشتار باقية تكتب أوراق التاريخ أبدا

 :ليها كتابة تقول حجار وعأليقول جون كيرتس أنه شاهد إحدى او

رملك صر ملك بابل حامي معبدي إيزيكال وإيزيدا إبن نبوبوالصأ كودوريأنا نبو )

األرض ( وقد ظهرت  هذه  األحجار بعد أن  قامت )الشفالت( بقشط 0000 بابل

وكذلك فإن الدهون والمخلفات قد غطت مساحات , وأزالت الجدران واألرضيات 
وهي جراء تعبئة وتفريغ الدهون من الحاويات إلى اآلليات  منألثرية من الشوارع ا

ونقلهم آلالف األطنان , الف يوميا إضافة إلى دفن بقايا المخلفات الكيمياوية تعد باآل
ومأل االف األكياس  دران لجعظام المدافن والطابوق وامن أتربة الموقع المختلطة ب

ع من الشوار مائتي مترإتالف ها كسواتر لخنادق الجنود وربة وإستخدامألتبهذه ا
السواتر  لمواقع بعمق مترين ونقل ترابها  لمألبعض احفر واألثرية المهمة 

األطنان من  ا بآالفجاؤوكعبة , لمالمعمولة من مشبكات الحديد االمتنقلة الحوضية 
ط التراب المنقول من الخارج بتراب لموقع وأفرغوها فيه وإختلاألتربة من خارج ا

و القوات  ةاألمريكي قواتال تقامعد باإلمكان التفريق بينهما , والموقع ولم ي

بحفر خنادق طويلة 2004البولندية والمقاولون الذين عملوا لحسابهما لغاية سنة 

قامت هذه ولهليوكوبتر( ل مهابط للطائرات الحوامة ) اعمبآالت الحفر الثقيلة  ل
قشط مساحات واسعة من األرض ومن ثم تبليطها بمشبكات الحديد بأوال القوات 

المطارات بتراب الموقع وخردة الحديد وبقايا  سواتر لهذه إلسمنت وعملوا
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د خارجه , وكذلك توجو لموقعالسيارات المستهلكة التي كدسوا فوقها أتربة من ا

أي عشرة آالف متر مربع(  قريبة جدا من معبد  200X10ألرض )من ا مساحة

وهذا سيترك آثارا مدمرة على البقايا  ألسود لتثبيت تربتهااخ تم رشها بالنفط اننم
العسكرية الف المركبات لحركة اليومية لمئات الطائرات وآاألثرية , إضافة إلى ا

النفايات والمياه وهذا تسبب بأضرار في خدمية لنقل المحروقات والمختلفة واليات 
بسبب مياه الصرف الصحي التي نضحت فإن الكثير وثرية , ألعدد من الشوارع ا

الواطئة والواقعة تحت مستوى ران بوابة عشتارلمدينة وخاصة جدمن جدران ا
لجوفية وتصدعت وتبدو آثار ذلك قد تسربت إليها المياه ا ارض المدينة االثرية 

ويقول الضابط , بالطاته كثيرا وأقتلعت بعض  لموكبشارع أضررتواضحة , و
بها  لتي تسببألضرار اا)المسؤول عن الموقع العسكري مبررا أسباب الجريمة بأن 

لموقع لو لم نكن جنودنا هي بالتأكيد أقل من األضرار التي كانت ستصيب ا
وقد يبدو هذا ( * يه وإن أحد أسباب إختيارنا لهذا الموقع هولحمايتهموجودون ف

ال بربري ألسف ألنه صادر من محتل م منطقيا ومقبوال لكنه يبعث على الكالا
فقد كان  كما هو رئيسه وألنه يكذب يتكلم وإنسانية أية قيم حضارية شيئا عن يعرف 

قد اكتفى ي ألمريكالجيش اكان و, الحضارية  المدينةهذه تدمير هو السبب في 
بابل ومكتبته وظل  متحف  غوغاء وهم ينهبون لبالتفرج على قطعان السراق وا

هواهم لمدة إسبوعين قبل أن تتخذ القوات ويدمرون على لسراق يحفرون وينبشون ا
 ألثرية مقرا لها األمريكبة  من المدينة ا

يكان أحدثوا ضررا بالغا بالموقع ألمرن الجنود اأ)ليونسكو ويقول تقرير لمنظمة ا
ويؤكد ذلك ,  (* لقواعدبنون األرض وهم يفروا ايتعذر إصالحه بعدما حألثري ا

عن ثار لمعنية باآلالذي يترأس اللجنة البرلمانية البريطانية ا للورد ريسيديلأيضا ا
مريكية ال يضربآثار العراق ألوما تفعله القوات اهذا موقع عالمي موقع بابل )

( وأن معسكر القوات * للعالم كله بالفعل لثقافيث افحسب وإنما يضر بالترا

اي مليون ونصف متر مربع  ( 1100000= هكتار110ألمريكية كان بمساحة )ا

)ألفا( في بابل مهابط   قاعدتهانشأت في مع بناء مساكن أللفين من جنودها وإنها أ
ترابها  للطائرات المروحية وبلطتها باإلسمنت المسلح وجرفت عدد من التالل ونقلت

 إلى جهة مجهولة 

               

                           واقتالع احجار المنحوتات –في جدران بوابة عشتار أإلنهيار                            
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 قلع بالطات شارع ألموكب                        ألتصدع في جدران بوابة عشتار               

رية إن ما جرى للمواقع اآلثيونسكو ) فرناندو بايز( الموفد إلى بابل )ويقول خبيرال
العراقية مجزرة حضارية وإننا بصدد وطن ينزف الما وقد شاهدت أكبر فجيعة 

وأن  , حضارية وثقافية مرتكبة منذ اإلحتالل المغولي لبغداد قبل ثمانية قرون
ومبانيها شوارع المدينة  آثاربابل وعرضوا الجنود األمريكان والبولنديون نهبوا

إلى خلخلة رهيبة بإستخدام العربات الثقيلة والشاحنات, وتمت تسوية منطقة أثرية 
واسعة باإلسفلت لجعلها مكانا لوقوف السيارات العسكرية وأنه قد حدثت  أضرارا 

, وأضاف ان لجنة اليونسكو قد وثقت  بالغة في بوابة عشتاروشارع الموكب
ألعودة إلستكمال التحقيق منعونا من العودة ومن حضور  األضرار وحين طلبنا
 (  * عقدت في الواليات المتحدة مؤتمرات متخصصة

 

 

 إلحتاللأصر( وبجانبه معسكرا كودوريك )نبو لملقصر ا                               
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 -ألدكتور بهنام أبو ألصوف :المرحوم ويقول 

وعملوا  إستحكامات  في  بابل بحفر الخنادق  لبولنديون  قامواأن األمريكان  وا)
لجنودهم وأدت الحفريات إلى نبش الموقع وأظهرت الكثير من البناء الذي كان 
مطمورا تحت االرض على شكل متارب تحتوي على الكثير من اآلثاروالفخاريات 

 ( * أصر )الثاني( وعبثوا بها كثيرا كودوريوالطابوق الذي يحمل إسم نبو 

لتذكارية وهم بإلتقاط الصورا لجنود األمريكان والبولنديوناقيام  ن نذكر هناوالبد أ*
ما يمثله من إرث حضاري يفخر به  ر أسد بابل  في محاولة إلهانةيركبون على ظه
لعراق ويعطي إنطباعا بالقوة والعظمة  ا لوهو قد أصبح رمز, العراق والبشرية 
 لقلةأنه من المدنية ه صورة بمالبسه اان الذي التقطت لألمريكويقول أحد الجنود ا

لتذكارية قبل أن يتم ( حالفهم الحظ بإلتقاط مثل تلك الصورة ااجندي 12ألبالغ عددهم )

مريكي بمالبسه إلنترنيت صورة لجندي أوكان منشورا على صفحات ا) ,منعهم 
 ن الصورة سحبت بعد ذلكسد بابل إال أراكبا على ظهر أالكامل  هالعسكرية وسالح

بالحفر العشوائي في  وكذلك قيام الجنود األمريكان والبولنديون , (نتنترمن اال
ن عليه وقيامهم بالمشي إلستيالء على ما كانوا يعثروالتالل األثرية  في بابل وا

  طالقالمشي عليه إالمسيج والمحضور ا لموكب بأحذيتهم العسكرية فوق شارع ا

دي للمدينة  ومعرفتهم التامة بمقدار وبعد مغادرة الجيشان  األمريكي والبولن
لف سبعمائة أ عدوا بتقديم منحة مالية مقدارهانهم واألضرار التي تسببوا فيها فإ

األضرار التي  بينما إلصالح األضرار التي وقعت على بوابة عشتار  دوالر
مليون دوالر , وهنا يتوجب على المسؤلين  مائة  أصابت المدينة ال يكفي لمعالجتها

التخريبات مسؤولية إلزامية لمعالجة  يثبتوا على االمريكان والبولنديونراقيين أن الع
 وتعويض مدينة بابل عن الضرر الجسيم الذي لحقها 

   

 الهوية واإلنتماءرمز يهينون الالهوية  أصحاب -ما أشبه الليلة بالبارحة                  

  2003امريكان   ثم جنود 1920 االحتالل البريطاني جندي                   
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 لتخريب في مدينة سرمن رأى ا

إدخال اآلليات ألثقيلة إلى باحة جامع المتوكل في سرمن رأى  وهو تحت الصيانة  *
لجامع وهذا ا لجنود لحاجاتهمدام جدران وأرضية الجامع لقضاء اإلعمار وإستخوا

أوسع جامع تم بناؤه   رفهو ال يزال يعتب اءهام على بنلف ومائتي عورغم مرور أ
 سالمية   إلفي تاريخ الحضارة ا

تخاذها لمروحيات  وإ)منارة الملوية( بالصواريخ بواسطة امنارة القصف قمة و * 
  ومنصة للقنص مرصدا

قيام القوات األمريكية ببناء العديد من المواقع العسكرية وحضائر السيارات في  *

 كلم عرضا 3كلم طوال و 31 لتي تمتدألثرية أعموم مدينة سرمن رأى ا

مقرا لها وميدان رماية لمعتصم  باهلل  إتخاذ  القوات  األمريكية  لقصر  الخليفة  ا *
 لجدارية وإنتزاع الكثير من زخارفه ا

   

 قمة ألمنارة مرصدا ومنصة للقنص              قصف قمة منارة ألملوية           
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 لثقافيةاية لتي لحقت بالبناألضرار ا

  لعراقية المتاحف ا -أوال

لدبابات ذة كعنوان وواجهة للمتحف بقذائف المتخقصف نموذج البوابة اآلشورية ا *
ويبررون فعلتهم هذه بوجود مقاومة مسلحة لذي يغلي في صدورهم الغل ابسبب 

 فوق البوابة 

 لهليوكوبتر قصف متحف تكريت بطائرات ا *

م بعض األثاث البسيط والممتلكات ية والذي يضمتحف المأثورات الملك نهب *
وهي  (لثانيا)وفيصل  (األول)وغازي  (األول)الشخصية البسيطة للملوك فيصل 

 (ألولا)فيصل لملك طاولة مكتب والكرسي البسيط الذي توج عليه ا عبارة عن
لصور وغيرها مما يمكن أن وبعض األقالم وعلب السكائر المعدنية والنظارات وا

 أية عائلة عراقية بسيطة   تمتلكه

نهب متحف السيارات الملكية والجمهورية التي كانت مخزنة في طابق تحت  *
غازي لملك ية في وسط بغداد ويقال أن سيارة الحكومألرض في أحد المباني اا

( وكانت هدية من هتلر للملك 1936وهي من نوع مارسيدس  إنتاج ) (ألولا)

ت انتجتها شركة مرسيدس بناءا على طلب هتلر وهي واحدة من ثالث سياراي غاز
كانت االولى الستخدامه الشخصي والثانية اهداها الى موسوليني وهذه هي الثالثة 

ألردن في شاحنة على أنها )حديد ( وأخرجت إلى ا2003قد تمت سرقتها عام )و

 وقد اعيدت السيارة للعراق وهي محفوظة حاليا في مكان أمين سكراب ( 

  

 لزهورقصر ا         لملك غازيسيارة ا          



261 
 

 

 لمحنطةسمكة جزرالقمر ا       

 ألساس ونهب محتوياته قصف قصر الزهور وتدميره بالكامل من ا *

  لمعظم باب احنطات التابع لكلية العلوم قرب بالملخاص نهب المتحف العلمي ا *
أهمية  طة ذاتالمحنو هذه  (سمكةمحنطة ال)محنطات وتركت  جميع السرقة و

 لعشرين أنها قد إنقرضت منذ ات القرن ايرة حيث كان يعتقد حتى سبعينعلمية كب
بحرية  وطنة في مست  تعيش منها   أزواج لى ان أكتشفت ثالثة لسنين إماليين ا
للعراق ألرض وقد أهديت واطئ جزر ألقمر ويعتقد أنها أصل الحياة على اشقرب 

 0في سبعينات القرن العشرينعند زيارته لبغداد لقمرمن قبل رئيس جمهورية جزر ا

ودع أمانتهم وألمعروفين بائتمن بعضا من موظفيه إقد لعراقي ا لمتحف اكان  *
أما متحف ذي قار فقد قامت  , متحف الحقاعادوها للألتي ا راثآلا عندهم بعض 
نتها في لممكن نقلها ودفآلثار أأفراد أسرتها بنقل جميع امن  بمساعدةمديرة المتحف 

  ها ثم أعادت تسليمها للمتحف الحقابيت

وقبل  ,لقصف الى ملجأ محصن ضد إقطعة  (39413كذلك نقل ما مجموعه ) *

( قطعة 3366تحتوي ) اندوق( ص179لمتحف )اسابيع  نقل موظفوا ألحرب بعدة ا

عيدت  جميعها ألعثور عليها سالمة والى مكان سري و تم إلمتحف امهمة من 
 ف  للمتح

عاجيات لالخفيفة ألوزن مثل اثار آلجميع ا أرسالفقد تم لموصل ما متحف اأ *
, لعراقي في بغدادالمتحف امخازن لى لحضر إوبعض تماثيل النحاسيات والنقود وا

( قطع 3فقد )و, ث في مكتبته لعباومعداته بعض  لسرقةالموصل تعرض متحف و

والتي قام بصيانتها ر بيل( أمكو)لمكتشفة في بلوات البوابة البرونزية اصغيرة من 

خشب الصاج , وكانت مثبتة على 1973الفنانين ضياء العزاوي وخليل قفطان سنة 

 من مخازن المتحف  يحضروفقد رأس تمثال لرجل 

تعرض قطعا اصلية  1991ات كانت في عام المعروف ان جميع متاحف المحافظ *

ت جبسية مستنسخة وهي التي نهبت وقتها , ولكن بعد ذلك وضعت فيها معروضا

قطعة أثرية  * ومن  947رة لبصنهب من متحف احيث  2003وهي التي نهبت في 
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تحف قطعة * ومن م 24قطعة أثرية * ومن متحف دهوك  93لكوفة متحف ا

لسليمانية * ومن متحف ا قطعة94لقادسية قطعة * ومن متحف ا 743كركوك 

ج مستنسخة ما عدا متحف ونؤكد ان جميع هذه القطع المنهوبة هي نماذقطعة  22

 وضاته كانت اصلية ولم ينهب منها شئالموصل فان جميع معر

شكال رموزوأ( صحن فخاري طقوسي عليها  614تم تهريب ) 2007في عام  *

تم شرائها لعبرية بالخطوط اآلرامية والسريانية واكتابات طقوسية جنائزية ودينية و
جامعة كلية لندن من تاجر  ليهودية فيمن قبل معهد الدراسات العبرية وا

ألتحقيقات أثبتت أنها آثارنرويجي إدعى أن عائلته كانت تمتلكها منذ أجيال ولكن 
لعربية وال ة األثرية الحيرمسروقة من العراق وأن مصدرها أصال من مدينة ا

 يعرف مصير هذه المجموعة 

أن متحف  وجه وزير الثقافة كتابا إلى مجلس الوزراء يقول فيه2010 وفي سنة  *

دل ترقيمها من )م لعراقي ويبالسليمانية يقوم بشراء اآلثار المسروقة من المتحف ا
لسليمانية ف السليمانية وقد أنكر متح( أي المتحف العراقي إلى )م س( أي متحف اع

ي قطعة أثرية تثبت عائديتها إلى المتحف العراقي  ذلك مبديا إستعداده إلعادة أ

( قطعة اثرية اغلبها 93وفعال اعاد المتحف ), لحضاري ونحن نثمن هذا الموقف ا

ميثاق شرف لمشكلة يجب وضع , ولكن ولحل هذه ايحمل ارقام المتحف العراقي 
 احفقوم بها متلتي تازة اآلثار العمليات شراء وحيومرجعية واحدة ضوابط ثابتة و
من اآلثار  ساس أن ال تكون ألويكون الشرط الرئيس واودهوك لسليمانية  و أربيل ا

المسروقة من المتحف العراقي أو من نتائج الحفريات العشوائية الخارجة عن 
لعراق بصورة غير القانون والمستخرجة  من المواقع األثرية في وسط وجنوب  ا

لرقيم  اءهلسليمانية مؤخرا عن شرعلنه متحف الذي أشرعية , ويحضرنا هنا الخبر ا
لرقيم اين عثر على كلكامش ونتسائل هنا أمن ملحمة يمثل اللوح الخامس طيني 

  لمتحفلى اوكيف وصل إ

لعراقي رية والمتحف اثية واآلثلترادخول جنود اإلحتالل بأسلحتهم إلى المباني ا *
 والدينية والتقاط الصور التذكارية وأألماكن 

يران عثر إ لعبور إلىتم إيقاف شاحنة تحاول ا (2003ألولى )في سنة اإلحتالل ا *

( 1391لكمركية )صادرت السلطات ا لسنةرية وبنفس ا( قطعة اث461على ) فيها

قطعة أثرية كانت مرسلة ( 670لكمركية )قطعة أثرية وكذلك إستعادت السلطات ا

 لبريد  إلى خارج العراق بواسطة إحدى مؤسسات ا
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 ن طقوسية فخاريةصحو               لعراقي           ان في المتحف اجنود أمريك               

 لتشكيليةالفنون ا متاحفالمكتبات و -ثانيا 

     

 لوثائقدار الكتب وانهب وإحراق                                           

ذلك من حرق ذاكرة العراق  وما يعنيه  -لعامة في بغدادإحراق المكتبة الوطنية ا* 

ات لخاصة بالوزاريون من الوثائق ا( مل20حوالي )  تضملتي التوثيقية بمحتوياتها ا

لعهد الحكومات والرئاسات من العهد العثماني واإلحتالل البريطاني والمؤسسات ووا
الملكي  والعهود الجمهورية المتعاقبة وقد بادر إمام أحد المساجد القريبة من المكتبة 

وأتلف   حرقلحريق ورغم ذلك  فقد  أالي إلنقاذ المكتبة من السرقة واهاالبمناشدة 
 نصفها تقريبا 

داد وجميع كلياتها وحرق مكتبتها المركزية * نهب جامعة البصرة * نهب جامعة بغ
وكذلك سرقة وإحراق جميع مكتبات الجامعات في  لمركزيةوسرقة وإحراق مكتبتها ا

لثقافية  و سرقة ؤسسة الفكرية والمعموم العراق * نهب وحرق بيت الحكمة ا
لتي تحتوي المجمع العلمي العراقي ونهب مكتبته العظيمة امكتبتها   * نهب وحرق 

وتهريب قسم منها الى اسرائيل   *  كتاب بين مخطوط ومطبوع ستين الفعلى 
ظات تقريبا * سرقة وإحراق مكتبة لمحافنهب وإحراق جميع المكتبات العامة في ا

هب مكتبة مجلد * ن خمسة عشر الفى أللمانية وكانت مكتبتها تحتوي علالدراسات ا
اللغات القديمة التابعة لجامعة الموصل والمسماة مكتبة آشور بانيبال خطأ والصحيح 
)آشورباني أبلي( والتي كانت تشغل إحدى القاعات في كلية اآلداب في جامعة 
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شهيدا وجريحا   * سرق (  20لمتنبي وراح ضحيته )الموصل   * تفجير شارع ا

منها مؤرخة إسطرالبات مع صفائحها واحدة (  3لموصل ) ف في األوقامن مكتبة ا

لعباسية  وشمعدانات نحاسية مملوكية كبيرة  * هجرية أي من عصر الخالفة ا 640

 لسابقطارق عزيزنائب رئيس مجلس الوزراء في النظام ا سرقة مكتبة

لجنسية أمريكي اأحد ألعراقيين وهويتاكد لنا القول من جهة رسمية أن  * يقال ولم
مؤسسة قام بتأسيسها بدون دعم أو موافقة من الحكومة يدير  يصل عراقمن أ

ويشغل منصب أستاذ في دراسات الشرق األوسط في جامعة برانديز العراقية 
 حاكم بريمر كمية كبيرة من وثائق الدولةلأيام ا لعراققد نقل إلى خارج ااألمريكية 
معهد  الى اتسليمهب قامو,  ةلعراقيحد اقبية المخابرات اكانت محفوظة في أالعراقية 
الى الحكومة اإلسرائيلية التي   األمريكي الذي قام بدوره بتسليم قسم منها هوفر

 كثرلوثائق أا ن مجموعوأ في مبنى خاص محصن جيدا ضد كل المخاطر اوضعته

  ( مليون وثيقة 20من )

عمل فني )رسم ونحت ثمانية االف لحديث حيث فقد * نهب المتحف الوطني للفن ا
من وأن الكثيرعمل للفنانين الرواد  تسعمائةمنها سيراميك وتخطيطات ووثائق ( و

(  710تم إستعادة )ي عداد األعمال الفنية المهمة , وال يعتبر فاالعمال االخرى 

ت لوحة للخطاط هاشم وفقدفي عداد المفقودات ( 7210لباقي )عمال فنيا  وا

ال انها موجودة في متحف طارق في ويقجمع فيها كل انواع الخط العربي البغدادي 
الرئيس في النظام دم عباس البغدادي ب الكويت وكذلك فقد المصحف الذي خطه

 كثير من االعمال وصل ال, وقد ويقال انه موجود في احد المتاحف في اليمن السابق 
مارات إلاو طرقساهمت دول لرواد واعمال لخليج وخاصة أإلى دول الجوار وا

عادة إلخارج بجمع والداخل وافي لشخصيات وا لفنية ا قاعاتلان ردن وعدد مألاو
خرين آلالعراقيين الفنانين الفنية للكثير من اعمال ألالهامة وألرواد اعمال أبعض 

كذلك , و ( عمال1931وأن مجموع األعمال الفنية الموجودة اآلن في المتحف  يبلغ )

ني حكمت( مع الخالد )محمد غ تم تشكيل اللجنة  الوطنية الشعبية برئاسة الفنان

 2009حزيران االعمال الفنية , وفي  عدد منقامت باستعادة الفنان )طه وهيب( و

عمل  2لوحة فنية و 29سبتي( )البواسطة صاحبها الفنان )قاسم  قاعة حوار سلمت

قام الفنان 2010, وفي سنة  لى دائرة الفنون في وزارة الثقافةا نحتي من البرونز(

( عمل رسم زيت على الكانفاس الى دائرة الفنون من 73بتسليم ) (صالحاكرم علي )

ظمنها اعمال للرواد جوادسليم وفايق حسن واسماعيل الشيخلي وعطاصبري وحافظ 
 لفنانة الشهيدة ليلى العطارواالدروبي 

* نهب محتويات  لنصر للفنون * نهب متحف الفن العراقي الحديث  في قاعة ا
متحف بانوراما * نهب محتويات  لزوراءة الفلكية في حديقة االمتحف العلمي للقب

* نهب موجودات المتحف البغدادي  * نهب وحرق متحف   لمدائنالقادسية في ا
* نهب متحف الهدايا الرئاسية األسلحة والمأثورات الحربية القديمة والتراثية 

يف العائد الى والتذكارات الكائن في بناية ساعة بغداد ومن جملة المنهوبات الس
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الشيخ ضاري الذي قتل به الكولونيل ريتشارد ليتشمان والبندقية التي اطلق الثوار 
 منها النار عليه 

لسياسية على بنايتها حزاب األوإستيالء أحد ا لعراقيين* نهب جمعية الفنانين ا
اط )هاشم البغدادي( لخطوتحطيم اللوح الرخامي الذي يحمل إسمها والذي أنجزه ا

بجمع  وحامد لطيفقاسم حمزة  ينلفنانا ت  جمعية الفنانين  التشكيليين بتكليفوقام
فني للتذكير بما آلت إليه أحوال األعمال شكل عمل  علىوإعادة تشكيله أللوح بقايا 

لمجرمة ية أهداف سياسية وماذا فعلت بها األيادي المجردة من أالفنية اإلبداعية ا
 ومن يقف ورائها 

ستة نون الجميلة وحرق مكتبتتها  التي يبلغ عدد كتبها الفنية حوالي الف كلية  * نهب
* نهب معهد كتاب وكذلك نهب وحرق محطة اإلذاعة الداخلية التابعة للكلية  االف

* نهب اإلذاعة  شعبيةالفنون الالحرف وميلة وسرقة مكتبته  * نهب معهد لجالفنون ا
تية والصورية والوثائق * نهب والتلفزيون وسرقة أرشيفهما من التسجيالت الصو

 ألزياء وحرقها  دار ا

       

 فايق حسن    جواد سليم                      لقادر رسامعبد             

   

           لجميلةالخطاط هاشم البغدادي      أكاديمية الفنون ا   لعراقيينجمعية التشكيليين ا         لتركإسماعيل ا      

 األماكن المقدسة والمعالم الدينية –ثالثا \   
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 لكفل و أصحابهألمسجد اإلسالمي لذي ا               لعسكريينتفجير ضريح اإلمامين ا       

في سرمن رأى سنة وسرداب الغيبة  لعسكريينضريح اإلمامين اجامع و* تفجيرقبة 

لضريح بعد التفجير االول , ولم تتخذ قوات االحتالل التدابير الكافية لحماية ا2006

ألسباب تتعلق ( قامت جهات مجهولة بتفجير منارتي الجامع 2007) بعد سنةو

 لطائفية بإشعال نار الفتنة ابرغبة االمريكان 

 مرتينلقرآن المذكور في الكفل العبث في المرقد المقدس المنسوب للنبي  ذي ا *
ام الجنود اليهود يوق, نبي حزقيال مقدس عند اليهود أيضا ويسمونه أل وهو

ختفت حيث إ رقد لمواإلسرائيليين المرافقين لجيش اإلحتالل بسرقة بعض محتويات ا
أخرى منسوبة  عدة قبور قبره, ويوجد قرب العبرية لوحة حجرية مكتوبة باللغة 

 لديملجيوخون ناقل التوراة ويوحنا ابن نون ألصحابه )يوسف الريان ويوشع 
استجاب وأن هللا  محارباتوراة عن يوشع أنه كان نبيا الخرافات وتروي  وباروخ(
في اليوم يوم الجمعة حتى اليدخل الحرب ثالثة أيام لحد أوقف له الشمس لطلبه ف

أنه قد  )توراتهم(ضد مدينة أريحا التي تقول يوم السبت وهو المحرم فيه القتال 
ولم امرأة زانية , احتلها وقتل كل من فيها من بشر وحيوان وزرع ولم يسلم منه إال 

القبر المنسوب يخالف أيضا  ووجود هذا ,وجودا  يوشعيثبت التاريخ واآلثار أن ل
الرواية اليهودية بوجود قبره في فلسطين ولم يذكره القرآن صراحة أو تلميحا ,  
ونؤكد هنا أن جميع القبور المنسوبة لألنبياء اليهود إنما هي قبورغالبا ما تكون 

ولذلك نجد أن , ها لألنبياء حماية لها وننسبي ماعند صفة قدسيةها ألحبارهم ويعطون
وكان عدد من الرقوق ), لكل نبي منسوب لليهود له أكثر من قبر في أكثر من بلد 

ويذكر أن  (إختفت جميعها إال أنها  في الكفللقبورواللفائف العبرية معلقة فوق ا
تويا يؤدي بها للمرور عبر يقا ملتخذت طرألمريكية عند غزوها لبغداد قد إاآلليات ا

  لتوراتيةمدينة الكفل لغاية سرقة الموجودات ا

 * لصابرينوإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من ا *بسم هللا الرحمن الرحيم ) 

 ( 31 -األنبياء  –*  لصالحينا وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من

 ان وعبد هللاليموحذيفة بن ا  المحمدي سلمان لصحابة العبث في ضريح ا *
قد االخيرين يين لصحابنصاري وأربعة من الصحابة اآلخرين  وكان ضريحا األا

ل عسكري ( بإحتفا1931تناولهما نهر دجلة وكادا ينجرفان إال أنه تم نقلهما عام )

وعندما حاول األستاذ ساطع   المحمديمهيب  ودفنهما إلى جوار الصحابي سلمان 

وجد  المحمديدات ضريح الصحابي سلمان ( تثبيت موجو1936)لحصري عام ا

اما ان تكون دو أن الشاهدة ( ويب لصادقهذا قبر جعفر اقبر مكتوبا عليها )لشاهدة ا
ورة لتثبت على ضريح جعفر لمنلى المدينة العباسي وأنها كانت مرسلة إمن العصرا

هنالك  او انر لسبب ما وجدت لها مكانا أخ ال أنهالبقيع إالصادق أو أنها جلبت من ا
, تشابه في االسماء وتعود لقبر شخص يحمل االسم نفسه تيمنا ونحن نرجح ذلك 

  لعراقياهدة ما تزال موجودة فإن مكانها الحقيقي هو المتحف الشوإذا كانت  هذه ا
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مام أبو حنيفة النعمان في بغداد * تفجيرجامع الحضرة إل*  قصف مأذنة ضريح ا

امع الخالني في وسط بغداد   * العبث في مقام * تفجير ج0رية في وسط بغداد لقادا

خريب ضريح الصحابي الزبير بن العوام * تفجيرضريح لخضر في كبيسة * تا
لبصرة  * تصدع قبة مرقد الشيخ عمر الصحابي طلحة  بن عبيد هللا في ا

 لعنيفةتزازات اهاالالسهروردي  بسبب  دوي قصف الطائرات القريب منها و

ريدة من لعباسي وهي فلعصر اإلى ا لمنارة  تعودعانة وهذه ا نة(منارة )مأذجير * تف
ريب غوهي ذات تصميم سالمي إلنوعها وليس لها مثيل في العراق أو العالم ا

عن  لكامل حيث أن قمتها تكاد أن تخرجإلحدى الجهات  بطولها ا وتميل
فقط  لعلوي منهاباء التي يميل القسم الحدمحور إستقرارها بخالف مأذنة امركز

م وهنالك فل, وقاعدة مثمنة  ودرج داخلي شباك إضاءة 10لمنارة أكثر من لهذه او

ة في المحاولة األولى لمنارلتفجيرهم  محاولة عنألمريكان فيديو صوره الجنود ا

 ثانية وتمكنوا من تفجيرها ,أعاد الجنود االمريكان المحاولة  وقد 0الفاشلة 

, وقد تمت اعادة األنترنيت )منارة عانة( ولمشاعدة فلم التفجير هذا يطلب من 
 صيانتها بالكامل بواسطة كوادر عراقية وسيتم افتتاحها للزوارقريبا 

بغداد وباني مجدها  الذي أبدعه الفنان خالد  مؤسس فجير تمثال المنصور * ت
 في مكانه مكرما كما كتب  له التاريخ   هوتم إعادة نصب لرحالا

 , اد وإحتمال تذويبهلنصر في بغدالسعدون من ساحة ا* سرقة تمثال عبد المحسن 
وألنه لم يتم العثور على قالب التمثال في المصهر اإليطالي وبتكليف من عائلة 

من الفايبر كالس معتمدا على لنحات طه وهيب بعمل نسخة بديلة السعدون قام ا
 لعشرين يوما توغرافية وبمهلة زمنية التتجاوز الفوالصور ا

ايس من ساحة الطيران  * تماثيل ضباط حركة موثيل ساحة أم الطبول سرقة تما *
جدارية التأميم  للفنان  ل العراقي من ساحة باب المعظم * سرقةنصب المقاترفع 

ني  * سرقة حديقة الحيوان في الزوراء وتعرض لخالإسماعيل الترك  من ساحة ا
قتل أحد  األمريكان حيثعلى أيدي الجنود ترسة للموت جوعا وقتال لمفالحيوانات ا

  همالنمور النادرة من قبل الجنود األمريكان بحجة مهاجمته ألحد
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 لمنصورتمثال أبو جعفر    

 

            

 لفريدةمنارة عانة ا             لنعمان        ضريح أبي حنيفة اجامع قصف               
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 -  السابع الفصل -القسم الثاني  -                  

  -لتاريخي :اآلثار المفقودة  من المتحف العراقي حسب التسلسل ا

والمحتمل ان وإذ ننشرفيما يلي صورا لبعض اآلثار المهمة من موجودات المتحف 
في االبالغ فإننا ندعو ونهيب بكل المواطنين الشرفاء اإلسراع   مفقودة حالياتكون 

 إعادتها إلى المتحف عنها والعمل على 

اغلبها عبارة عن طابوق مفخور تحمل كتابات مسمارية مجموعة من رقم الطين *
اصة إختار في قاعة خ ت معلقةو كانواغلبها بدون قيمة تذكر لمواضيع مختلفة ا

 همية خاصة  لسراق منها رقما ذات أا

                

                   بعة منهاتم سرقة اررقم معلقة على الجدار                                    

    

 تمت صيانته – (بابليةأسد تل حرمل )مدينة شادوبم ال                                       

ة حمورابي لبازلتية تمثل قسما من  نسخة ثانية من مسل* مجموعة من الكسر ا
اسطة في إيران في نهاية القرن التاسع عشر بوألثرية أكتشفت في مدينة سوسة ا
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الفرنسيين وقدأهديت للمتحف  العراقي في سبعينات القرن الماضي في إطار التعاون  
 للوفر الثقافي مع متحف ا

إنتزع  -* جمجمة الملكة السومرية )بوآبي( شبعاد من المقبرة الملكية في أور
حترام لتي يجب أن ندين لها باإلملكتهم الذهبية وأتلفوا جمجمة السراق الشرائط ا

 ريم لما خلفته  لنا من تراث لتكوا

كتشفت في بلوات )أمكور بيل( قرب من بوابة برونزية أ ثالثة قطع صغيرة* 
شلمانوأشاريد وكانت حت ناتئ لمشاهد من حوليات الملك نلموصل مزينة با

 لموصلمعروضة في متحف ا

 *العاجيات

البنك وهي موجودة في مخازن موناليزا نمرود هي القطع العاجية  ومن أهم هذه

جزء  وأخرى تمثل لبوة تفترس رجال يعتقد أنها المركزي كما يؤكد السيد محسن ,

هي واحدة من قطعتين متشابهتين مفقودة ووهذه القطعة من ذراع كرسي عرش 

لكا  تمثل م  صغيرةعاجية  منحوتة* والثانية موجودة في المتحف البريطاني 

وروى لي شاهد عيان  عن  * يآشور ناصر أبليعتقد أنه و سشوريا يشرب من كأآ

ة في لشيخ صندل ألن صورها منشورجية متميزة في منطقة ابيع خمسة منحوتات عا

ومن ناحية  *من دولة عربية مجاورة للعراق كتاب عاجيات نمرود إلى شخص 

كتابه ) أضواء على سرقة  لدراجي فيأخرى يروي الدكتور حميد محمد حسن ا

ة قامت بنقل العاجيات حيث يقول )بأن الهيأ( رواية أخرى اقي لعرألمتحف ا

لمتحف ويقدر المعروضة في قاعات ا مرود مع المجوهرات و الحليلنالمكتشفة في ا

 –لمركزي من المجوهرات والذهب وحفظها في أقبية البنك ا( قطعة 6744عددها )

تي بعض العاجيات المهمة الوالتراث  لآلثار العامةهيأة ال تعإسترجوكذلك  *إنتهى( 

ألنه باالصل كان محفوظا  عرشكرسي ر تم ضبطها في المنافذ الحدودية مثل ظه

  في قاعة الخزن المؤقت

  

 هذه القطعة العاجية الفريدة تم بيعها الى شخص عربي الجنسية من دولة مجاورة                     
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 لنمرودا يزامونال          لمفترسة                       أللبوة ا        

          

 غير المناسبة وعلبة مكياج تكاد تتلف بسبب ظروف الحفظ ظهر كرسي عرش تم ضبطه في الحدود      

                                                           

  ملك يشرب الماء من كاس –عاج                                         
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 نستيةالحضارة الهل

 مثلوتوسرقة رؤوسها ,  تم تحطيم بعضهالحضر ( تمثال إغريقي من ا4) عدد* 

كندر سإلوهذه التماثيل من مدرسة النحات ليسيبوس مثال ا بولو وكيوبيدبوسايدون وأ
 شخص من شمال العراقايكا تم بيعه الى ورأس نحاس لآللهة ت *

  

 وحطامها وتايكا ن وكيوبيدالتماثيل اليونانية البولو وبوسايدو                 

   

                             حطام التماثيل اليونانية                                   

 الحضر العربيةمدينة 

اثارمدينة الحضر المعروضة في المتحف ايا من قطعها الكبيرة او الصغيرة  لم تفقد
رؤوس التماثيل الكبيرة من  اطالقا , فقد تم حفظها في مخزن محصن , وتم رفع

اجسادها ألنها اصال كانت منفصلة عنها عند اكتشافها , ما عدا تحطيم رأس تمثال 
 المراة جالسة 
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 ملك حدياب –الملك اثال         (لثانيا)سنطروق   -أألميرة دوشفري  - سنطروق االول              

 

 ك وقادة وامراء ورجال دينتماثيل بالحجم الطبيعي لملو                  

           

 تمثال حضري تعرض الى تحطيم وسرقة الرأس          من اجمل تماثيل ملوك الحضر          

http://www.google.jo/imgres?q=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82&hl=ar&sa=X&biw=1011&bih=436&tbm=isch&tbnid=dJnq6Pnpb2EJ-M:&imgrefurl=http://wwwallafblogspotcom.blogspot.com/2013/02/blog-post_7738.html&docid=agjGLHuifyiprM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-Gg8K7NGsEYQ/UR5Tsnw4fYI/AAAAAAAALn4/eZVQWcxfDHg/s1600/Scan_2-14-2013-6-25-54-PM.png&w=997&h=1255&ei=eD1VUa6FIsHk4QTIkoHYCg&zoom=1&iact=hc&vpx=613&vpy=31&dur=920&hovh=252&hovw=200&tx=114&ty=147&page=5&tbnh=133&tbnw=106&start=57&ndsp=15&ved=1t:429,r:68,s:0,i:288
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 رؤوس تماثيل ملوك واولياء عهد وامراء وكهنة مدينة الحضر            

   

 حطمها السراق وتمت صيانتها توابيت فرثية                  مخزن تماثيل الحضر                      

ارية مزججة عليها نحوت ( توابيت فخ 3لتوابيت منها )* تحطيم  مجموعة من ا

وقد تمت لساسانية انت معروضة في القاعة الفرثية الفرثي كبارزة من العصر ا
   صيانتها, وهذه التوابيت يوجد منها االالف في ارض العراق

 اثياتالتر

 تم اخالء قاعة التراثيات وحفظها ولم يفقد منها شئ 

                                                                    

 



271 
 

 

 والمسكوكات الحلي

( 430األنبار ) ول كنزن  من النقود األثرية اإلسالمية األرقة كنزي* تمت س

ومجموعة من ( دينارا ذهبيا 191ة )إلسالميمسكوكة والثاني كنز مدينة حربى ا

 الحلي

 إلسالمية وأحجار وأخشاب مزخرفةعدد من شواهد القبور العربية واتمت سرقة * 
ات إسالمية مختلفة تبدا منذ فجر الكتابة لعربية  ومن فترومكتوبة بمختلف الخطوط ا

*  والتي كانت معلقة على جدران القاعة االسالمية صور متأخرة لعربية وإلى عا
عود لفترة حكم السالطين والمماليك في فترة ما بعد ان نحاس كبير نسبيا يشمعد

  لعباسيةالخالفة ا
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 - الثامنالفصل  - القسم الثاني                    

 أآلثار ألمهمة ألمستعادة                                 

 قطعة  14ادته محطما إلى لوركاء وقد تمت إستعاإلناء النذري السومري من ا *

 لطبيعي رأس رخامي لملكة  سومرية من الوركاء وهو بالحجم ا *

وعند كغم مائتي  ألسفل من تمثال نحاسي للملك نرام سن يزن حواليالنصف ا *
 لبيوت  ا في أحد خزان المياه الثقيلةوجد مدفونا في  استعادته

 بمنحوتة  ننخرساك جدارية سومرية من ألنحاس تمثل ثورا راكعا يعرف * 

تهريبه  إلى نيويورك بواسطة أحد الضباط تم السومري أنتمينا  * تمثال كبيرللملك

رية أعادها القائد األمريكي ( قطعة آث260) ضمنه ألمريكان وتمت إستعادتا

الكثير من موجودات القصور  (معهاو )2003بترايوس بطائرته الخاصة  عام 

 نا هنا ليست موضوع بحثالتي لرئاسية  ا

 (  تماان أي)لملك * تمثال ا

  (كوديا)لسومري ملك ا* تمثال صغير فاقد الرأس لل

سم (  وجد محطما لعدة قطع  100ألول بإرتفاع )شاريد, اشلمانو أللملك  * تمثاالن

سم( تقريبا وقد اعاده احد المواطنين مع  60لثاني  بإرتفاع )أعيدت صيانته  واو

 االناء النذري 

 لمزارع خارج بغداد البرونزية اآلشورية وجدت في إحدى االمنقلة * 

( تركهما اللصوص محطمين في شروكينله أيا من )دور * تمثاالن كبيران لإل
 آلشورية  وتمت صيانتهما  القاعة ا

                 

 للملك شلمانو أشاريد  تمثاالن        
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تمثال ملكي ربما  انه نعتقدآشورية تعقد يديها أمام صدرها وتمثال يمثل إمرأة  *
)الخامس(  شمشي ادديمثل إحدى الملكات الحاكمات مثل )شمورامات زوجة الملك 

كة لملي أدينا (  أو اكة )نقية ( والدة  الملك )آشور أخد نيراري أو الملأدوالدة الملك 
 تاليا , بانيتي, لملكات )ياباااحدى )آشور شرات( زوجة الملك )آشور باني أبلي( أو 

 وتأكيدنا يستند (زوجة الملك أشور ناصرأبلي )الثاني(  كنشات نينوىومموليسو ,
على معطيات فنية مثل وضعية عقد اليدين تحت الصدر وهي وضعية  عدد من 

ورية آلشورية وكذلك بسبب ندرة بل عدم وجود تماثيل نسوية آشالملكية التماثيل ا
  ألسود للتمويهن اا باللولتمثال مطليوقد أستعيد ا ألناس عاديين

  

 لملك كودياا                                    مالنذري محطإستعادة إناء الوركاء اتمت      

      

 لملك أنتميتاا               لملك نرام سنا                لملك أيانتما                 

        

 أحد تمثالين لإلله أيا               آلشورية       المنقلة ا                   تمثال الملكة االشورية            
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 * رأس  تمثال اإلمبراطور الروماني تراجان 

 هذا الرأس منوقد سبق وأن سرق  (ألولا)رأس تمثال ملك الحضر سنطروق   *
جذع التمثال في حيث كان منصوبا على لماضي ات القرن امدينة الحضر  في سبعين

 –سمه توثيق ذلك في فلم روائي إألردن وحينها إستعادته من ا كانه األصلي وتمم
خلف تحف وشوهد موضوعا لمثم سرق مرة ثانية في حادثة سرقة ا  –لرأس ا

 ثناء عرض لقاء تلفزيوني معهاصاحبة أحد المعارض التي تبيع التحف في بيروت أ
 اعدة الحكومة اللبنانية بمسستعادته للمتحف في إحدى القنوات العربية وتمت إ

                           

 االمبراطور تراجان            (ألولا)الملك سنطروق                                  

  لمصيرالمهمة المجهولة اأآلثار

 لتمثال قد فقد عاممؤسسة المتحف العراقي , وهذا ا -تمثال برونزي للمس بيل  *

إلقامة معرض لنجف بعض  موجودات المتحف إلى محافظة ا ( عندما نقلت1991)

 احتفالي بذكرى ثورة العشرين

 لسرقةاآلثار المهمة التي نجت من ا

 لمالكة* لقد تم نقل جميع القطع الذهبية السومرية وأآلشورية  ومقتنيات العائلة ا

 ملكية فيلحيث نقل فيها كنز المقابر ا  لمركزيإلى البنك ا ا( صندوق21) لسابقة فيا

 وكمثل الملالسومريات   لملكاتأور والنمرود والتي تخص عدد من الملوك وا

الملكة زوجته وأباركي والملك وزوجته الملكة نن بندا مسكالم دك  ينألسومري

ات القرن في ثالثينالتي أكتشفت والملك اور بابل ساك السومرية بو آبي )شبعاد( 

أبيل أشارا  توكولتيآلشوري الملك اجة زو (ياباآلشوريات )الماضي والملكات ا

شمشي  إحدى زوجات الملك ( نيتياو)ب شروكينلملك وزوجة ا و)تاليه( وهي ابنته

زوجة الملك اشور ناصر ابلي ( نينوىكنشات وم لملكة )موليسووا (لخامسا)دد أ

ر ولملكية في أوكان كنز المقبرة ا لماضي لقرن أفي ثمانينات ا لتي إكتشفتوا

قطعة  وبعضا من مقتنيات العائلة المالكة  (616)آلشورية طعة والكنوز ا(  ق337)

وقد حاول   ,لمركزي  ي الخزانة الحصينة في قبو  البنك السابقة قد وضعت فا
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لقذيفة إرتدت عليهم وقتلتهم ن اأ البقذيفة ) آر بي جي ( إ باب القبوالسراق تفجير

إلغراق قبو  تحه موظفو البنكقة بالماء الذي فكتشفت جثثهم الحقا  غارحيث أ

 -لتالي :ويشاهد الرابط ا لخزنةا

)http://www.baghdadmuseum.org/secret/poges/ooo/.htm( 

   

 لمركزيبنك املكية ) أور والنمرود( من خزائن اللإخراج كنوز المقابر ا                   

  

 

 

 

 

http://www.baghdadmuseum.org/secret/poges/ooo/.htm
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, وكانت  لمتحف فإنه لم يسرقا من النقود الذي يمتلكه *  أما عن الكنز ألعظيم
وإختفت  همها  سقطت منال أنإ السراقألمحصنة موجودة لدى  نقودألغرفة مفاتيح 

, وبسبب عدم وجود هم بين سادلذي بين األنقاض بسبب حالة الهيجان والصراع ا
قاض على مفاتيح التعود ألنوكذلك  عثر بين ا, عليها  واواإلضاءة فلم يعثرلكهرباء ا

خزانة  (30) لسرقةمن ا , وعموما فقد نجت  والتراثهيأة العامة لآلثارلأصال إلى ا

وكان فيها  لمحصنةالغرفة ق بالستيكية وخشبية كانت في هذه احديدية وصنادي
  لثمينة اللقى الصغيرة اواآلالف من النقود 

 

 لنقود لم يصل إليها ألسراقخزانات ا                 

 

 مكتبة  المتحف 

لوقوف المتحف و لبعدها قليال عن ابوابلنهب مكتبة من اال* لحسن الحظ نجت 
 لسراق لم يقترب منها اوابتها لحمايتها ولذلك أمام بمسؤولي المتحف 

 المستردة اآلثار البسيطة 

نيابة عن جمعية الحفاظ على االثار والترات  ونيابة  سلم الفنان اكرم علي صالح*

دوني المرحوم الدكتور لمتحف السابق لمدير ال الى ( قطعة اثرية2030) عن نفسه

وفيها رقم طينية كبيرة الحجم ونادرة ومجموعة من االختام االسطوانية جورج 
 والتماثيل 

التي يعلن عنها  لمصادرةوا المستردةاألثرية لقطع اليفوتنا أن نذكر أن االف ا*و
عبارة عن خرز  أما مزورة  أوبسيطة جدا والقيمة تاريخية لها  وبعضها لمتحف هيا
 نية بسيطة طيومخاريط أوأشكال وكسر فخارية أ
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 لبسيطة باآلالفالمزيفة  وا ألمستردات         

           

 مشكوك فيهما  كال همااستعيد من مصر و االول - برونزمن ال نتمثاال                        

متحف لكانوا قد ذهبوا إلى اشخاص بعدة أ وهنالك موضوع المستردات , فقد إلتقيت
بل إن بعض , آثار بحوزة بعض الناس ولم تتخذ اإلجراءات المناسبة   وأخبروا عن

م إبتزاز األشخاص الذين نه قد تلمتحف وأار قد تمت مصادرتها ولم تصل إلى اآلثا
لقائمين بالقبض ت من قبل الدوالراصودرت منهم هذه اآلثاربعشرات اآلالف من ا

دانوس عن متابعة االثار وخاصة في اثناء مسؤولية الضابط االمريكي بوكعليهم 
يصاالت منذ , أو أن بعضهم قد سلم للمتحف آثارا وحصل على كتب وإالمسروقة 

مكافأتهم ومستحقاتهم  المتدنية جدا والتي ال تشجع  ولم تصرف لهم طويلة فترة
غيرة لوأن أشخاصا بدافع ا, اآلخرين  بل تدفعهم للذهاب إلى السوق السوداء 

عن آثار أو  قاموا باإلبالغ لمدني قدظمات المجتمع امن لعامة وهم منوالمصلحة ا
أمام أبواب سهم إال أنهم  وجدوا أنفوالتراث  هيأة العامة لآلثارلدعوا إلى تفعيل عمل ا

 موصدة
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 - التاسعالفصل  - القسم الثاني                  

 لعراقي لماذا سرق المتحف ا   

تي تمثل لي أريبا( اخسين ألملك )ر اكان إكتشاف المنحوتات الجدارية في قص 

لتي والمعركة ا شوريآلمن قبل الجيش ا ة الخيشهودييلحصار وإحتالل المدينة ا

لتي تمثل وقائع تاريخية اوإكتشاف المسلة السوداء , فيها وتسببت في تدميرها دارت 

, )جيهو بن عمري(  هوديليشلمانو أشاريد والملك ااآلشوري  لملكحصلت بين ا

ذلك مع العثور على ختم سومري  سمي )ختم اإلغواء ( الذي فسره علماء ق ترافو

,  وإكتشاف رقيم كورش في برس نمرود, آلثار في حينه على أنه يمثل آدم وحواء ا

فقد قامت الصهيونية من ارض اشور وبابل وبسبب وجود الرغبة الدفينة لالنتقام 

توراتية التي تدعمها كنيسة لرسالة الة باألمريكان حاملي راية تنفيذ اللعالمية ممثا

اعداء العراق لبريطانيون يشاركهم ااالجرامية بحملتهم  لصهاينة النصارى ا

ذلك كل , و ارض اشور وبابل بالد الرافدينوعيونهم مصوبة نحو تدمير التقليديون 

يتطابق مع رغبة أعداء العراق في تحطيم اإلرث الحضاري الذي يستند عليه 

أن ذلك سيؤدي إلى كسر نفسيته معتقدين  يه ي في ربط حاضره بماضلعراقالشعب ا

لعراق , وفي اليوم األول للحرب األمريكية على اوطمس هويته ذات الخصوصية 

التحالف وقواته إلى قصف األماكن ينبغي أن يبادرطيارو )  اإلذاعة اإلسرائيليةقالت 

لدمار الشامل فال يمكن ألنها أخطر من أسلحة البحر األثرية من الجو والبر وا

أحرموا سكان هذا الجزء  -شامل للتاريخ لشرقي إال بتدمير التخلص من اإلرهاب ا

, وكذلك أوصى ( لمتراكم وحرروهم من تراثهممن العالم من تاريخهم الحضاري ا

ي هذه الحرب  وعددهم يتجاوز لمشاركين فاليهود الجنود الصهاينة ا لحاخاماتا

مبارك  ا صالتهم )أرض بابل عليهم أن يتلو د وصولهم إلىة آالف إنهم عنألربعا

, وهم يرون في مشاركتهم في (  لمجرمةأنت  ربنا ملك العالم ألنك دمرت بابل ا

ال تقوم دولة إسرائيل حتى تخرب لنبي دانيال )العدوان على العراق تحقيقا لنبوءة ا

شتات كما أصاب أورشليم ويصيب شعب بابل اللوجود كما خربت ل وتمحى من اباب

القصص واالخبار  منوبسبب تطابق ما سجلته التوراة ( , لشتات شعب إسرائيلا

واألساطير الواردة فيها  مع الوقائع التي أثبتتها اآلثار والمدونات السومرية 

وبسبب ,لتلمود( لتوراة وا)لهية المتواضعة لماا حقيقة وانكشاف واآلشورية والبابلية 

 شاريدلملوك )شلمانوأا في زمان ةلبابليثم ا ةآلشوريا لالترحيلغزو وعمليات ا

ي أدينا  وآشور باني ي أريبا وآشور أخسين أخو شروكينأبيل أشارا و توكولتيو

وحيث  ما تزال  ذكرى تلك  مومحطمي دولهاليهود أعداء أصر كودورينبووأبلي 
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و بسبب ذلك  كتبهم ,كلما صلوا وتعبدوا أوفتحوا  إلسرائيلييناألحداث حاضرة عند ا

وشعبه  لعراقتشعلها اآلن إسرائيل ضد التي اإلنتقام ا وتستمرمعركةكله بدأت 

  وحضارته وآثاره
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 وضروراتها السياسية والعسكرية الترحيلسياسة 

 الترحيل االشوري للشعوب المختلفة

لرافدينية ااالمبراطوريات جيوش ا به تقام لتي ا ترحيلتاريخيا كانت أعمال ال

) الفرعونية ,االخمينية ,  العالم القديم امبراطورياتوغيرها من اآلشورية والكلدانية 

الشعوب المغلوبة في  بقاءتنطلق من مبدأ أن , الساسانية , اليونانية ,الرومانية( 

بقاء يقتضي األمر القياد واحتمال قيامها بثورات جديدة مما صعبة يجعلها بلدانها 

تناقص اعداد الجيوش يؤدي إلى  وهذافيها وحكمها والسيطرة عليها ة حاميات مقاتل

الشعوب ونقلها من مدنها وأراضيها هذه , وأن عملية ترحيل ها قواتفتيت والمقاتلة 

تترك تكن لولم واكثر فائدة من الناحية العملية , إلى مناطق أخرى بعيدة تكون أسهل 

تجلب من الل شعوب اخرى هذه االراضي فارغة بل كانت تجري عمليات إح

رغم ما فيها من ابعاد انسانية , ولذلك فان سياسة الترحيل  هامحلمناطق بعيدة 

القصد منها كون , وغالبا ال يسياسة ذكية وحكيمة في نفس الوقت هي خطيرة ومذلة 

حيث كان اآلشوريون والبابليون ستراتيجية ة ضرور تكونبقدر ما االذالل والعقاب 

ويستقرون فيها ويندمجون مع  يزرعونهاأرضا امالكا والمرحلين حون هؤالء يمن

وكان نقل وجلب بعضا من المرحلين إلى العواصم غيرهم من الشعوب االخرى 

والمدن ال يخلو من غرض تسخيرهم في األعمال الشاقة مثل شق الطرقات في 

ألقصور األماكن الصعبة والوعرة وبناء األسوار وعمل المرتفعات الصناعية لبناء 

ألملكية وألمعابد وألزقورات وشق أألنهر وكريها وأعمال ألزراعة والحصاد 

, وغيرها من األعمال الشاقة والمكلفة ولكن ذلك كان يتم بدفع اجور العمل اليهم

وشاملة ومارستها جميع الحضارات من أجل دمج  وكانت هذه السياسة عامة

ولتقليل أعمال التمرد  اتواالضطرابالشعوب ببعضها وتخفيف حدة النزاعات 

العسكرية واألمنية ومن المتطلبات السياسية , وكان ذلك  والعصيان ولتأمين الحدود

لحصول على اوواالقتصادية التجارية االجتماعية ولبناء العالقات جيدة وسيلة و

وكان , المواد االولية لسد حاجة الشعوب اليها إلستكمال مستلزمات بناء الحضارة 

يتم بناء المدن الصغيرة والقالع على ايضا حيث اخر ر وجه حضاري لذلك االم

لتأمين القوافل التجارية التي  وهذه الشعوب مركز الحكم الرابط بين طريقل الطو

والمنجزات  السماتووالثقافة كانت تحمل معها االفكار واالساليب والفنون 

 الحضارية

ضد  القديمة  الرافدينيةاطوريات االمبربه  تسياسة الترحيل على ما قاملم تقتصر و

على فقد قام الملك آشور ناصر أبلي بإحدى غزواته   ,اليهودية فقط  الدويالت



231 
 

الهضبة االيرانية بترحيل االالف من القبائل االيرانية ووزعهم في الجبال العراقية 

 ومن بقاياهم االكراد الفيلية كما يظن 

بإخضاع  جميع الدويالت قام لفينيقي  على  بالد  الشام  والساحل  اوفي غزوته  

الكنعانية في فلسطين والفينيقية على ساحل البحر المتوسط والدولة اآلرامية في 

وقرب الشعب بإحترام  وعطف كبيرين  و عامل شعوبهاوادي نهر العاصي 

اآلرامي وأسكنه على حدود مملكته شماال ألجل إدماجهم ضمن اإلمبراطورية 

م يساهمون في بناء عاصمته النمرود وقصره العظيم فيها ثم اآلشورية بحيث جعله

اإلمبراطورية اآلشورية   تجعل, وهذه السياسة معززين  بالدهم أعادهم إلى

السياسية حيث تم إستخدام الكثير االنسانية وتستوعب الشعب اآلرامي من الناحية 

ق الديوان منهم في بالط ودواوين الملوك اآلشوريين وأستخدمت لغتهم في توثي

 (ق م 741ذلك فإن الحملة األولى للملك شمشي أدد )الخامس( سنة )وكاآلشوري , 

 من هذا المبدأ وقد عاد هذا الملكضد مملكة السامرة في أول سنوات حكمه تنطلق 

ثانية لغزو الدويالت اليهودية حينما تمرد ملك السامرة )يوشع( بمؤازرة الفرعون 

قام الملك االشوري بتجريد حملة عسكرية وحاصر المصري ضد سلطة اآلشوريين ف

مدينة السامرة لمدة ثالث سنوات لكنه توفي أثنائها فإنسحب الجيش عائدا إلى 

عشرين نقل بأبيل أشارا ألذي قام  توكولتيالملك خليفته كذلك فعل ( ,َكلخوعاصمته )

من آرامي  ثمانية عشر الفزاكروس ونقل  سوري من مناطق حماه إلى جبال الف

من الف خمسة وستون الضفة اليسرى لدجلة إلى منطقة في شمال سوريا وتم ترحيل 

الملك بغزو السامرة واضطر هذا وقام ,  بالد الرافدينإيران إلى القسم الجنوبي من 

ق م (  731ملكها )مناحيم( للرضوخ ودفع جزية كبيرة , ثم عاد الملك نفسه سنة ) 

فقام بترحيل بعض القبائل اليهودية  التي أثارتهاثانية بسبب القالقل وهاجمها مرة 

ومناصح ( وفرقهم في مناطق  -وغاد  –وتسمى أحفاد األسباط والمسماة )روبين 

منعزلة من جبال العراق وإيران وتركيا ضمن حدود االمبراطورية االشورية حتى 

م جلبهم ال يحاولون التجمع ثانية والعودة الى فلسطين واحل مكانهم اقواما اخرين ت

وبعدها جاءت عملية الغزو ألتي قام بها الملك شاروكين سنة   من اماكن اخرى ,

ق م(  وهي  أولى  سنوات حكمه حيث  قام  بتجهيز حملة  عسكرية  ضد  721)

ملك يهوذا( فتم القضاء أوال على مملكة  -يهوذا والسامرة عندما تمرد عليه )حزقيا

نسمة ( وهم البقية من  قبيلة 27230رحل )و لسامرة يهوذا وأورشليم  ثم مملكة ا

لعراق وبلدان أخرى وأحل ال تركيا وأيران والعشرة إلى بالد ماذي وجباألسباط ا

وبذلك إنتهى وجود هذه  بابل وكوثى فيثائرين عليه ال منمحلهم سكانا آخرين كانوا 

كانت وقد )واختفت اخبارها تماما ,  نهائيا لتاريخالقبيلة اليهودية من على مسرح ا

لهم تجمعاتهم في قرى خاصة وسط القرى الكردية لكنها منعزلة الصلة مع يهود 
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فلسطين والبلدان االخرى واخذ بعضهم بالديانة النصرانية على المذهب 

(  احمد سوسة –*مالمح من التاريخ القديم ليهود العراق  النسطوري في القرن الخامس الميالدي

 ق717وفي سنة ) 0اق حتى منتصف القرن العشرينوكانت بقاياهم تعيش في العر

ثم قام بعده إبنه )سين  ,م( احتل شروكين مدينة كركميش ورحل سكانها إلى آشور 

كان هنالك الهجوم ألذي قام به ثم  ,زو مملكة يهوذا ق م ( بغ 701سنة ) (أخي أريبا

الفرعون  بسبب تحالفهم  ثانية مع ليهوديةالمدن على ا ي أدينا(الملك )آشور أخ

بمحاصرة مدنهم وأنسحب  آلشوريا حيث قام الجيش ( تاركو - قاالمصري )تاهرا

بنحت مسلة ذلك  الملك اآلشوريلجزية , وقد خلد للشروط ودفع ا منها بعد إذعانهم

شمال في مدينة زنجرلي في من قبل الحفريات األلمانية لعثور عليها جميلة تم ا

شوري وهو يجر ملكين موثقين الملك اآلقد صور فيها و , (1333سنة ) سوريا

 – قااتاهر)لفرعوني أبن الملك ا -أحدهما األمير أوسوا نورا بالحبال من عنقيهما

وكذلك قام الملك )أشور باني أبلي( بنقل شعب مدينة )كربت( الواقعة في ,  تاركو(

 إلى مصرالنهاية الجنوبية للحدود العراقية اإليرنية حاليا قرب مدينة الدير ونقلهم 

بعد فتحها  ثم قام بترحيل سكان العاصمة المصرية طيبة إلى بالد آشور ومعهم 

األمير نيخو الذي أكرمه الملك اآلشوري ونصبه فرعونا على مصر السفلى وعين 

إبنه بسماتيك في وظيفة إدارية عليا في مصر ليعمل لصالح اآلشوريين وقد أصبح 

د حملة إلستقالل مصر عن اآلشوريين ,  بسماتيك فرعونا على مصر بعد أبيه وقا

وقد نتج عن سياسة الترحيل التي إتبعها الملوك اآلشوريون نوع فريد وجديد من 

المجتمع هو مزيج من الجماعات القومية حيث لم تكن اإلختالفات العرقية ذات 

أهمية ولم يكن وراء هذا الترحيل خلفية أو أفكار عنصرية ولم يشرع من قبل 

ذه الشعوب في إدماجا له قانون ضد الشعوب األجنبية بل كان األمرأي  اآلشوريين

ن مختلف أرجاء الشرق قد إنتقلت إلى بالد آشورشعوب مل 0المجتمع اآلشوري

لبالط اآلشوري كفالحين وحرفيين وتجارا وجنودا وموظفين في ا األدنى وعملوا

ف ببالد آشور فيما عرببعضها مندمجة وبمرور الوقت أصبحوا شعوبا متكاملة 

وكان إلعتناق هذه الشعوب للديانة اآلشورية الدور األبرز في جعلهم منسجمين مع 

ثم  كان الترحيل محيطهم الجديد وعوملت هذه الشعوب معاملة اآلشوريين , 

مرة أخرى مع  يهودلبعد إتفاق ا ألخيرالذي قام به ) آشور باني أبلي (اآلشوري ا

( وقد قام )آشور باني أبلي( بإكمال غزوته اركوت – قاا)تاهر المصري  الفرعون

سنة( وهروب الفرعون تاهراقا 11مصر السفلى الذي إستمر لمدة ) إلى حد إحتالل

من  العواصم والمدن  لغنائمإلى مصر العليا حيث قامت الجيوش اآلشورية بأخذ ا

ي أدينا وإبنه آشور ين )آشور أخلملكا في مدخل قصر المصرية وقد وجد بعضها

ها ثالثة تماثيل للفرعون في تل النبي يونس في نينوى ومن ضمن باني أبلي (
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عدد من  محطمة وكذلكبقاياها وجدت من حجر الديورايت  تاركو( - قااتاهر)

ويذكر )آشور باني  لبرونزالتماثيل الصغيرة لبعض اآللهة المصرية المصنوعة من ا

وأنه نقلهما إلى نينوى ونعتقد أبلي( انه جلب مسلتين مصريتين مطليتين بالبرونز 

غير جازمين انهما ال تزاالن مختفيتان بين تالل نينوى بانتظار من يكتشفهما , وقد 

إنتهى اإلحتالل اآلشوري لمصربعد إنسحاب الجيوش اآلشورية بسبب ضغط 

 العيالميين على الجبهة الشرقية للدولة اآلشورية 

\             

 الخيش ترحيل شعب            لسامرة ترحيل شعب ا                          

 لليهود ألبابلي الترحيل

تين ففي مرأصر  كودورينبو لملك  البابلي الذي قام به  ا الترحيلوبعد ذلك كان 

نبو  البابلي لملك ق م ( نقض ملك اليهود ) يهو ياكيم(  العهد المبرم مع ا 197سنة )

ية ناهضة تتمتع بالقوة وحماسة اإلندفاع الذي كان يقود دولة فتأصر  كودوري

لجزية  أن يستمع إلى تحذيرات النبي أرميا لدفع ا)يهو ياكيم( ورفض والتوسع 

من فراعنة األسرة السادسة بن بسماتيك(  )نيخو الفرعون لى جانبوإنحاز إ

 وريثةدولة البابلية لوكان ملكا على مصر السفلى في الصراع مع اوالعشرين  

لقدس( بمحاصرة أورشليم )اأصر  كودورينبو لملك فقام  ا , شورية الدولة اآل

لبابلي من ات ملكها ) يهو ياكيم ( فأنهارت المدينة وتمكن الملك الحصار موأثناء ا

البابلي األول  الترحيلسكانها ونقلهم إلى بابل وهذا هو من  عشرة االف اسرفتحها و

ا هو ب ملكا جديدا على مملكة يهوذأن نصلبابلي إلى بالده بعد , ثم عاد الملك ا

ق م(  نقض ملك اليهود العهد ومال  136 (  سنة أي في سنة )11بعد ))صدقيا( و

 ة ثانية قادها بنفسهلذي جرد حملاالملك البابلي لمصري ضد إلى جانب الفرعون ا

من اليهود وأزال دولة أورشليم وفتحها عنوة حاصرو مملكة يهوذا ودمرهاوحاصر

لم يكن في  حيث  البسيطهيكل ال ودمرإلى األبد ى على كيانهم السياسي وقضالوجود 

المسجد ما اصبح الحقا )القدس أي بناء عبادي كبير قبل الديانة النصرانية اال 
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 حيث قبض عليه بعض ضباطه إلى )أريحا( (صدقيا)لملك فهرب ا,  (االقصى

 امن شعب يهوذ الفاربعين وعائلته ورحله   لذيا  لبابليالملك ا إلى وسلموه 

من مناطق بعيدة ,  واحل محلهم اقواما اخرين جلبهمإمبراطوريته في أرجاء وزعهم 

على مر الصغيرة ليهودية الممالك االذي تعرضت له األشهر   الترحيلوهذا هو 

باقي اشوا لذين ععدد من أنبيائهم ا إلى بابل ومعهم همقسما منلملك ا, وأخذ تاريخها 

لذي سمي ا (لكفلا يومنهم )النبي ذاندمجوا تدريجيا مع سكانها وحياتهم في بابل 

 لنبيينوالنبي دانيال و ادولتي يهوذا وإسرائيل أن يحكم بالعدل في كذلك لتكفله 

البابليون في  وعزرا كان رئيسا للكهنة عندما رحله( , ونحميا  ليعازرا -)عزرا 

 وقد عاد ,,نحميا, أخباراأليام( )عزراالبابلية كتب أسفار التوراة  الترحيل الثاني و

احتالل بابل بعد والبد انهما كانا طاعنين في السن إلى بالدهما  )عزرا ونحميا(

ق م( الذي قرب  139سنة ) لفارسي )كورش( اعلى يد الملك سلميا  هاسقوطو

لكورش كبيرا واعتبروه رسول الرب  وكان تقديراليهوداليهود طابوره الخامس 

( البقاء في بابل أو أرتحتشتاوخيرهم خلفاؤه )الملكين دارا و عاقب بابل ,الذي 

هم في بابل مناصب ادارية وحسابية ليهود وأنبيائلى أورشليم , وقد شغل االعودة إ

عالية في البالط البابلي )لمدة سبعين سنة( ثم في البالط الفارسي في بابل نفسها 

انوا يملكون مؤسسات اقتصادية وكعندما اتخذها االخمينيون عاصمة لهم لعدة أجيال 

, وعند عودة اليهود وانبيائهم واحبارهم وكهنتهم من بابل فقد القراض االموال 

اخذوا الكثيرمن المعتقدات الوثنية وأألدب وأألساطيرواألناشيد واألعراف السياسية 

 التي تأثروا بها بسببوأضافوا اليها ما اختاروه من ديانة زرادشت  بالد الرافدينمن 

حيث  في توراتهم , اوضعوهأعادوا صياغتها ووبقائهم تحت رعاية الدولة االخمينية 

نجد ان اناشيدهم الدينية وطقوسهم اإلحتفالية كانت مشابهة للطقوس في المعابد 

توجهها الى مشرق الشمس , تصاميم بنائها في الرافدينية التي استنسخ اليهود حتى 

ن و اإلنسان في االساطير الرافدينية و التوراة وتشابهت اساطير الطوفان وخلق الكو

وتأثرها ايضا بما ورد في األساطير الرافدينية  مثل ملحمة كلكامش التي ذكرت 

 كلكامش وهذا يشبه خروج شبح األسفل ليكلم  صديقه ظهور شبح انكيدو من العالم

انة ظهر واضحا تأثر الديكذلك وصموئيل من عالم الموتى ليكلم الملك شاؤول , 

مثل مبدأ القصاص  يةالقوانين الرافدينببعض ما جاء في التوحيدية اليهودية 

هم )يهوا( على هيئة بشر الهاليهود  وجعل , وعقوبات زنى المحارم والقاصرين

وينام  واعطوه صفات مختلفة واحيانا متناقضة ألنهم حملوه ويثمل يأكل ويشرب 

غير وثنية هو يمتلك خصوصية لك فورغم ذ, فات اآللهة الرافدينية الكثير من ص

خصوصية ذات وثنية و كانت الوثنية التي بالد الرافدينبعكس آلهة مقيدة بصرامة و

وانكشاف كتبهم  التوراة و التناقض الموجود فيوكان ذلك سببا في , غير مقيدة و
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, وهي امام حقائق التاريخ واآلثار والنصوص الرافدينية التصدعات التي تمألها 

الخيالية التي  لتي المجال لتصديقها واالدعاءاتة باالساطير والمبالغات امشحون)

ألنها ( احمد سوسة –مالمح من التاريخ القديم ليهود العراق ق *اليمكن ان يقرها العقل والمنط

يست كتابا واحدا بل لتوراة لابأن ) وثبت, التسلسل الزمني لألحداث عن قصد تهمل 

لكتاب في أزمان مختلفة وأنها ال تقتصر بها عدد من اهي سلسلة من الكتب التي كت

  (إدوارد كييرا في كتابه كتبوا على الطين *على موضوع واحد

  الترحيل في زمن الساسانيين

وكذلك عمل الملك الساساني شابورالثاني  الملقب شابور ذي األكتاف على ترحيل 

  وازهاالتسعة االف من سكان جزيرة أبن عمر وأسكنهم في منطقة 

 في زمن الرومان وأثره على اليهود الترحيل

  عقدة الماساداو اسطورة

الحقا في زمن االمبراطور تيتس  التي قام بها الرومان الترحيلسياسة ان 

بروز كانت سببا في هيكل سليمان المزعوم من وإستيالئهم على الشمعدان المقدس 

قدة نفسية رسخت في وجدان وهي عماسادا( قلعة العقدة اليهودية المسماة )عقدة 

رغم انها لم ترد في نص توراتي او حتى اآلن عبر األجيال فيهم  تتحكماليهود و

تلمودي ولكنها اصبحت في القرن التاسع عشرمركز اهتمام الغرب عندما ظهرت 

الحركة الصهيونية مفضلين ان يقعوا تحت قبضة تاريخ خيال طوباوي يخدم 

حيث يقول الكثير من المؤرخين ان  حقائق التاريخأغراضهم بدال من الركون الى 

 ,هذه القلعة وقصتها هي رواية مختلقة عملت الصهيونية على جعلها اسطورة قومية 

بيد  م( فر اليهود من أورشليم التي سقطت70ه في سنة )تقول األسطورة اليهودية أنو

ء على قلعة ماسادا الرومان وقاموا بقيادة القائد المؤرخ اليهودي يوسيفوس باإلستيال

التي تقع على البحر الميت والتي حاصرها الرومان لمدة سبعة سنوات وبقي فيها 

م( وبعد إنهيار مقاومتهم قرروا اإلنتحار 77( يهوديا  محاصرين حتى سنة )960)

الجماعي برمي أنفسهم وعوائلهم من أسوار القلعة المحاصرة مفضلين الموت على 

, ولكن الرواية الثانية تقول ان القائد يوسيفوس اقنع  الوقوع أسرى بيد الرومان

المحاصرين باالنتحار من خالل قرعة اشرف بنفسه على تنظيمها جعلته يكون 

آخرهم وبعد انتحار الجميع استسلم للرومان , ومن المعروف تاريخيا ان الرومان 

رد على قاموا بغزو الدويالت اليهودية عدة مرات وخاصة اورشليم حيث كانت تتم
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ميالدية (  70سنة –الحكم الروماني دائما الى ان جاء االمبراطور الروماني )تيتس 

 وخربها تماما 

   

 المقدس الجيش الروماني يستولي على الشمعدان اليهودي                                
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 وفرعونية ة رافدينيةوثني ةنادي الحالية ليهودية ا جوهر

بين القرنين الخامس  ينرحلالم أنبيائهم من قبل  في بابلتم تدوين أسفار التوراة  لقد 

وإستمرت فيها  واضح غيردورللتاريخ ولميالد وكانت كتبا دينية والسادس قبل ا

الثاني الميالدي حيث ينسب كتاب الزوهار  لقرنلى العقيدة اليهودية إلى اإلضافات إا

أن الدين ي( , معون بن يوخا)ش ي عاش في بابللذ)الظهور( إلى الكاهن اليهودي ا

وليست من ألرض خرجت من اهو ديانة ليس ديانة سماوية و (لحاليا)ليهودي ا

ياها سري في ثناآلن توال زالت حتى ا رافدينيةجذور وثنية ذات أصول ووالسماء 

والدة الخليقة والطوفان وقصة  ريطاالقصص واألساطير السومرية والبابلية مثل أس

كان شيخا الذي لنبي موسى اوالدة على لتوراة دي التي نسختها األكا روكينش

من أرض  وهذا اليتعارض مع كونه نبيا مرسال قادماإلحدى القبائل اليهودية 

وجاءت قبيلة موسى ,  (48االنبياء  –ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان ) لفراعنةا

بالد ساطير وتمتزج بأفي ذاكرتهم اكم أساطير وادي النيل لتتر معها حاملةوهارون 

التوراة  وجدت لها طريقا الى متونف البابليةالتوراة  تشبعت بهاالتي  الرافدين

ار وثنية اخرى من كثم اضيفت اليها افبعدة قرون  إلى موسى بعد وفاتهبة لمنسوا

مية هاالاة بلتورهو أحد الكتب اليهودية ويأتي بعد افلتلمود اأما , الديانة الزرادشتية 

لنبي من لمها موسى إلى اس لتيمكتوب بالعبرية الجديدة ويمثل مجموعة الشرائع او

م التلمود ب م ( ويض 100( عام ))يهوذا  لكاهنقام بجمعها اهارون , واخيه بعده 

وعين تلمود بابل الذي تم تدوينه في لمكتوبة باآلرامية وهو على نلتعاليم العبادية اا

 قي بابلم بينهما ألنه كتب همالهو االول وتلمود اورشليم و( ق م 133 -136لفترة )ا

الذين كانوا مندمجين ومشبعين بالحضارة البابلية  ينرحلملا ليهوداألنبياء  ااسطة  بو

ريخية حدثت على أرض بالد لخالصة  أنه بسبب كل ما ذكرناه من أحداث تأوا ,

صدى في نفوس لسامرة ووجدت لها ا والسطين ويهوذفدين أو على أرض فلراا

 حداث سرقة المتحف العراقي داء بابل ونينوى  ولكل ذلك وقعت أأع
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 *لتوراة  مشاكل فلسفية اآلثار اآلشورية وا

 بالد الرافدينمن كتاب التاريخ ووضعنا أدبيات وأساطير  فتحنا مجددا صفحاتلو 

حات في إطار واآلثار اآلشورية مقابل التوراة والتلمود واإلنجيل وإختزلناهذه الصف

إشكاالت  فلسفية   امامناصورة  واحدة متكاملة وناقشنا بعضا من جوانبها فسنجد 

تتعلق بنصوص التوراة وعالقتها باآلداب السومرية  نتيجة لإلكتشافات اآلثرية في 

حقل اآلداب السومرية واآلشورية التي القت بظاللها على القناعات الغيبية الالهوتية 

في الجانب القصصي ضمت التوراة في اسفارها لصلة بالتوراة  )والكهنوتية ذات ا

من الواح  - الكثير من القصص األدبية ذات الصلة باألدب القصصي في العراق القديم

وحيث كانت التطورات العلمية واألفكار ,  (فاضل عبد الواحد علي –سومر الى التوراة 

وسطى وما أثمرته من قناعات السياسية الثورية الجديدة في أوربا في القرون ال

الشعوب األوربية  لإليمان عندمجتمعية هزت الركائز واألسس التقليدية الالهوتية 

فحدث الصراع بين حقائق البحث العلمي وعناد وخاصة من الطبقات الوسطى 

 , وهذا ما جعلبكل ما فيه من خرافات  التوراتيالالهوتيين المؤمنين بحقيقة التاريخ 

النصوص التوراتية والتلمودية حيث شعرأتباع الديانة  مع طدمانن يصالجانبا

النصرانية بإستعالء اليهود الذي إفتضح أمره بعد فك مغاليق الكتابة المسمارية في 

السومرية واألكدية ثم الكشف عن جوانب مهمة من الحضارات الرافدينية  لغتيها

تبين أن أحد يهود , حيث التي كشفت السترعن الغموض الذي يلف تاريخ ال القديمة

المصادر الرئيسة للتوراة والتلمود هو األدبيات واألساطير واألخبار الرافدينية التي 

ورقمهم الطينية  والبابليين كشفت عنها الحفائر وخاصة آثار  السومريين واآلشوريين

جرد م حيث انهاال يمكن األخذ بها  ان األحداث التاريخية الواردة في التوراة ينوتب, 

وال يمكن اعتبارها  وقوعمؤكدة ال لتراث التوراتي وليست أحداثالنصوص اخلفية 

تشديد قبضتها رغم محاوالت الدراسات التوراتية مصدرا اساسيا معتمدا للتاريخ 

إلثبات صحة تاريخ على حقائق التاريخ ولوي مسارها باتجاه يتطابق مع ارادتها 

وتحجب تغفل  حيث ان التوراةاطير المبهمة واالسوالخرافات  هامبالخيال واالوملئ 

لألحداث , الزماني والمكاني التسلسل التاريخي الجغرافيا واالماكن وعن عمد 

وعندما تجانست أو تصادمت بعض النصوص التوراتية والتلمودية مع األدبيات 

السابقة التي أطلقها المصلح القس مارتن لوثر  الرافدينية حدثت سابقة تاريخية تشبه

في القرن السادس عشر في أوربا وأطاحت بجميع الرموزالبابوية والالهوتية 

والكهنوتية واأليقونات الصنمية والطوباوية والسلطة التعسفية للكنيسة ورجال الدين 

 وأدت بالنتيجة إلى تحجيم دور الكنيسة ورجال الدين في حياة المجتمع الغربي 

 ميته النه سيخرجنا حتما عن السياق المرسوم لهذا الكتاب*النريد التوسع كثيرا في الموضوع رغم اه
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  مراجعات فلسفية

في القرن التاسع عشر حدثت مجددا مراجعات فلسفية وتفتحت آفاق المعارف 

الغربية على اإلكتشاف الجديد بأن هنالك حضارات سابقة قد أنتجت فكرا خاصا 

شكوكا كانت سابقا مثار وعقال أصيال مؤثرا وترسخت قناعات بددت أوهاما وأزالت 

التوراة والتلمود والمزامير , وتكشفت الحقائق في كتب جدل عقيم دائم حول 

الصورة الحقيقية للحضارة الرافدينية وتوضحت أبعادها وتأثيراتها على التوراة 

والتلمود فبعد أن كان الغموض يكتنف هذه الحضارات تفتحت عن جوهرة ثمينة كان 

من نحت جداري بارز وتماثيل ومسالت وأختام إسطوانية  إطارها الخارجيالفن 

ب وأفكار اادرقم الطين وما فيها من هو قلبها النابض كان وأعمال فنية مختلفة و

واخبار وقصص وأناشيد وحكم وقوانين على شكل أساطير ومالحم جاءت إنسانية 

شكليا احيانا احيانا وتشابها يصل حد التطابق جوهريا ورأى العالم تشابها , حقيقية 

بين ما ورد في التوراة والتلمود في بعض التفاصيل أومقاربة جزئية اخرى 

وقائع واحداث تاريخية ونصوص من  بالد الرافدينوالمزامير وما إحتوته أدبيات 

, وهناك بعض النصوص السومرية والبابلية واآلشورية ها بزمن طويل تسبقأدبية 

تتعارض مع قي سياقها التاريخي مؤكدة  تورد أخبار واحداث ومعلومات ووقائع

, تفقد هنا شيئا من مصداقيتها تعتمد الخيال والخرافة فنصوص التوراة التي 

تناول حدثا تاريخيا معينا النصوص التوراتية والتلمودية ت من ك بعضابالمقابل هناو

تطابق مع النصوص الرافدينة إال أنهما يسيران في خطين متوازيين قد ال ي

علما أن التوراة لها , ق خاص ويؤديان إلى نتيجة واحدة طعان ولكل منهما طرياليتقا

ثالثة أصول أو نسخ هي أليونانية و العبرية و السامرية  وبينها  جميعا إختالفات 

  جوهرية
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 التوراة والتفكير العلمي المجرد

لكنيسة د والغرب المتعصب للتوراة والتلموغرورا بالد الرافدينلقد صدمت أدبيات 

وتسرب الشك إلى العقول النيرة من وتصدعت حاالت االجماع , مرغما وبدأ يتنازل 

تلك المجتمعات نتيجة للتفكير العلمي المجرد ألذي ساد الطبقات الوسطى في أوربا 

حيث لم تعد الطبقة البرجوازية وطليعتها من المثقفين اسرى بعد الثورة الصناعية 

حيث حدثت الثورة الفرنسية ن الثامن عشر رالقنهاية في و, لطروحات الالهوتيين 

وبداية عصر جديد من ( التي كان من نتائجها مجئ نابليون للسلطة 1739-1799)

جاء عصر حيث التاسع عشر ثم القرن الحروب واالنفتاح على الثقافات القديمة 

العنيفة التي كانت الهزات فالسائدة  الغيبيةاالفكار  زاحتالتنوير والثورات التي ا

التي الفلسفات الجديدة مثل السان سيمونية والهيغلية والمادية الماركسية  أطلقتها 

وفي القرن العشرين جاءت االقتصادية والدينية هزت اركان المجتمعات االوربية 

إلى يقين بكون التوراة  وبدأ الشك يتحول, وريثتها الشيوعية ثم النظرية الداروينية 

عن قصص مروية متواردة جيال عن جيل ومجموعة كتب  قام  عبارةوالتلمود 

في  بالد الرافديناألنبياء المرحلين في ب ونهمها عدد من شيوخ القبائل أوما يسمبكتابت

حيث قبل الميالد ولغاية القرن االول الميالدي , والخامس السادس القرون السابع و

ابيل  توكولتي) لملك االشوريا ( منذ ترحيلعام 110) مكث اليهود وأنبيائهم حوالي

 ) مجئ كورش سنة الىآصر كودورينبو ( حتى الترحيل االخير الذي قام به اشارا

كانوا جامعين ومسجلين كتابتها أيضا عدد آخر من الكتاب بوساهم   ( ,ق م 139

كمرويات شفاهية ومجموعات من القصص تألفت من  بالد الرافدينألساطير 

طير والمالحم وجميعها انعكاس لآلداب الرافدينية وسجلت الحكايات الشعبية واألسا

 ما كتبه الكاهنفي فترات تاريخية مختلفة تصل حتى القرن األول الميالدي وخاصة 

في النصوص التوراتية شئ التاريخ حقائق أن البحث عن تبين و ,( أحيقار)البابلي 

حداث تاريخية ألبل هي خلفية دينية مستحيل ألنها ليست نصا تاريخيا موثقا 

التحررمن  ادى الىمما شفاهية تختلط فيها الحكايا والخرافات واألساطبر,  ومرويات

التأكيد على تم وو تعرية ما يقال انه حقائق تاريخية يهودية العقلية الالهوتية الضيقة 

 الحقيقية التاريخية ان التوراة ما عادت مبعثا للقناعات 

 موقف القرآن الكريم

وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب )الكريم يقول القرآن 

وماهومن الكتاب ويقولون هومن عند هللا وماهو من عند هللا ويقولون على هللا 

قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى , ) (  73آل عمران/  -الكذب وهم يعلمون 

 –سورة األنعام   -ثيرا نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون ك
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ة قرآنية إلى التحريف ألذي أدخل على التوراة  حيث  أن فيها اهذه إشار( و91اآلية 

 والسياق األدبيالديني وبعضا من    الكتابات  والفصول تفتقد  إلى  اإلنسجام 

التاريخي , وهي حتما ليست توراة النبي موسى التي لم يبق من حقائقها إال ما ورد 

فنجد  خرافاتآن الكريم  حيث نجد فيها الكثير من الهنات والخروقات والفي القر

يغوينه ويحملن منه والنبي لوط يسكرن أباهن  ابنتااألنبياء يزنون بمحارمهم ونجد 

ونجد أن أهلل بشر يأكل ويشرب ويثمل وينام وأن سليمان ابن زنى إلمرأة زنى بها 

دينيا قدسيتها أو إعتبارها مصدرا ا وطهارتهداود وبذلك فقدت التوراة الكثير من 

 تاريخيا موثوقااو

 التوراة وعلم اآلثار

توماس *ها وكشف مجرى تاريخ االنسانيةاظهاران هدف علم االثار هو وحيث )

               (تومسون 

**نبش  وهو يتعلق بالطبيعة وليس بما وراء الطبيعة التاريخ يقوم على االبحاث)

 ( ليونارد وولي –الماضي 

إشارة آثارية تنبئ نصوص اوأية  لم يعثر علىثبت باألدلة األثرية القاطعة أنه لقد 

وقد  ق م(األلف االول ) بوجود الملكين النبيين داود وسليمان أووجود دولتهما القوية

-13وردت عبارة ارض اسرائيل مرة واحدة في التوراة العبرية )صموئيل االول 

كانا مجرد شيخين  داود وسليمان ونعتقد أنيل , ( ولم ترد عبارة دولة اسرائ19

وهذا الينفي عنهما صفة النبوة حيث جاء ذكرهما في لقبيلة يهودية ورمزين كبيرين 

القرآن الكريم المنزل في القرن السابع بعد الميالد ولم يحدد القرآن دولتهما بزمان 

اود وسليمان اذ ود) في مكان محدد وهو القدس ا انها يولكن المعروف تاريخمعين 

الدويالت بالدليل اآلثري أن جميع  وتأكد االنبياء( 18 –يحكمان في الحرث 

الممالك اليهودية كانت دويالت مدن وأن ملوكها ال يحكمون إال إلى مسافات قريبة و

حتى ان االشوريين لم يطلقوا عليها اسم دولة او مملكة في خارج أسوار مدنهم  

أن  1967-1961ات أآلثرية التي أجريت في األعوام وثبت بالتنقيبمدوناتهم , 

متر مربع = أقل 41000ها )أربعة ونصف أيكر =العاصمة أورشليم كانت مساحت

وأنها كانت ,  الفي نسمة فقطبدائي وقدر عدد سكانها من ربع كلم مربع( ولها سور 

ديه سليمان كان ل ضعيفة جدا وال يمكن أن تكون عاصمة لدولة قوية أو أن ملكها

تلين الراجلين من الفرسان  ماعدا المقا اثنى عشر الف من الخيول واربعين الف 

ولم تستطع اعمال التنقيب ولديه ثالثمائة من السرائر ,  إمرأة سبعمائةتزوج وأنه قد 

لكن ألحقيقة هي أن ان تثبت اية حقيقة مما جاء في متون التوراة على انها حقائق , 
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لم تكن وبقية الممالك اليهودية وسوريا ولبنان والسامرة  دويالتهم أورشليم ويهوذا

التجارية التي كانت دائما ضحية للصراع المستديم  اكثر من محطات للقوافل

الرافدينية واإلمبراطورية الفرعونية للفوز  والتنافس القائم بين اإلمبراطوريات

فين المتنافسين هي بالغنيمة الكبرى حيث كانت دويالتهم وممالكهم الواقعة بين الطر

ساحة الصراع والحرب وكانت تعيش حالة من التأرجح وتستبدل والئها حسب 

ظروف القوة والضعف التي تنتاب القوى المتصارعة وحسب ما تتعرض له 

ورغم ان مدينة طروادة دويالتهم من ترغيب وترهيب وتحريض وتشجيع , 

 ان االلماني هنري شليمان االسطورية قد جاء ذكرها في احداث الياذة هوميروس اال

وكشف عن طبقاتها واسوارها وقبور ملوكها  صحة وجودها  1376سنة قد اثبت في 

أن )وعجزت التوراة ان تثبت صحة متونها من خالل اعمال التنقيبات االثرية , 

الحفريات الجارية في أرض إسرائيل في القرن العشرين قد أوصلتنا إلى نتائج 

تلق فلم نعثر على أي شئ يتفق مع الرواية التوراتية كما محبطة , أن كل شئ مخ

أن قصص األنبياء ابراهيم وإسحاق ويعقوب في سفر التكوين هي مجرد أساطير 

عالم األثار اليهودي اإلسرائيلي زائيف هرشوغ في صحيفة  *ونحن لم نقم بحملة عسكرية صاعقة

حدة لداود وسليمان لم تتبن ثبت أن مملكة إسرائيل المو, و (1999-11-23ها أرتس في 

وقد سبقتها الحضارة الفرعونية ايام الملك ق م   600عقيدة التوحيد إال حوالي سنة 

, م(  ق 1336-1369)امنوفس الرابع )اخناتون( في اعتناق الوحدانية الوثنية 

إضافة إلى أن جميع المكتشفات أآلثرية التي ترتبط بالتاريخ المزعوم لدولة إسرائيل 

جميعها تمثل معتقدات وثنية وال يوجد بينها ما يدل على وجود معتقد ديني كانت 

يهودي توحيدي , وأصبح بحكم المؤكد والثابت  أن اليهود اليملكون إرثا حضاريا 

أية أسبقية في أي مجال حضاري  مؤثرا على أيا من الشعوب األخرى وليست لديهم

لموضوعة في نشيد اإلنشاد يد النثر اثقافية ال يتعدى اناش وروثاتمن مما لديهم  وان

رية والبابلية مان الديانة اليهودية اخذت اصولها من الديانة السوالماجن و)

فريدريك ويلش - واالشورية وان ما فعلته هو انها استبدلت تعدد اآللهة بوحدانية اآلله

 (باحث الماني–

القدس في  - ن منهااب التوراة كانوا يكتبون وكأن امامهم نصوصا ينسخوت  ان ك  و )

والتلمود فهما ممتآلن بالحكايا التوراة كتابيهم  , أما (احمد مالك الفتيان –العصور القديمة 

والخرافات واآلساطير التي أخذوهما من سومروآشور وبابل ومصر الفرعونية 

يلعنان  وهودوهما بطريقتهم وجعلوا منهما منشورات تحريضية فهماوالزرادشتية 

 بابل ويسميان مصرأرض العبودية دائما آشور و
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 توراة , تلمودمزامير , أساطير , 

السومرية واالمورية رقم الطين النصوص المهمة الواردة في لقد تطابقت بعض  

هذه في مع بعض متون التوراة والتلمود حيث ظهر  االشورية والبابلية الكلدانيةو

ما جاء من تطابق كذلك , و بالد الرافدينأساطير وأدبيات  منالكتب جذور واضحة 

بعض مواد شريعة حمورابي* مع بعض نصوص التوراة ونالحظ في مشهد النحت 

البارز في مسلة الملك البابلي )حمورابي( حيث نجد الملك يتسلم الشرائع من اإلله 

شمش  وقد صور ما يشبه هذا المشهد في الكثير من نحوت الفن السومري والبابلي 

جعلت النبي  إلسطوانية وقد نسخت التوراة هذه المشاهد بأنوخاصة على األختام ا

في حوليات  وكذلك ما ورد موسى يتلقى الواح الشرائع من الرب على جبل سيناء ,

أيضا في متن الملك آشور ناصر أبلي المكتوبة على المناشير الطينية والتي وردت 

سبعة أيام بمناسبة  لتي إستمرتمسلته الصفراء عن موضوع إقامته الوليمة الكبرى ا

والتي دعى إليها أبناء الشعب والعمال األجراء َكلخو مال بناء قصره العظيم في إك

وعدد كبير من اآلراميين الذين ساهموا في بناء القصر حيث نسختها التوراة برواية 

إقامة النبي سليمان الوليمة التي دعى إليها شعب يهودا لمدة سبعة أيام لمناسبة 

سفران في التوراة يكادان يشابهان تراتيل الحزن ويوجد   ,ء الهيكل إكتمال بنا

فر الحكم ووجد علماء اآلثار سفر تراتيل المبكى وس  والرثاء والغناء السومرية وهما  

بعضا من النصوص وتداخلت وتشابكت والالهوت أنه بتوالي العصورإندمجت 

صوص التوراتية والتلمودية بالن بالد الرافدينالسومرية والبابلية واآلشورية من 

فنجد أحيانا تطابقا أو تعارضا بينهما وفقا للحدث المقصود ووفقا للظروف الزمانية 

 ذلك من نظرة أحاديةوالمكانية التي أحاطت بهذا التطابق أو التعارض  وما تركه 

خاطئة تجاه أرض أور ونينوى وبابل , فنشيد اإلنشاد لسليمان لم يجد له مكانا في 

أن التوراة ألن له سياق أدبي مختلف فهو مجموعة أناشيد عاطفية ماجنة أبعد متون 

يشبه  شكال ومضمونا عدد من أناشيد الحب السومرية  تكون ذات مضامين دينية و

سطت عليها  التينانا  )عشتار( الهة الحب والحرب والبايلية وخاصة أناشيد الربة إي

أن نشيد اإلنشاد وفي رأي اخر ) البابلية , التي يمكن تسميتها بحق التوراةو التوراة

ية بدليل ان العاشقين  من وضع شعراء عبرانيين وقد يكون ماخوذا من آداب مصر

ول  –قصة الحضارة  * -قديم يخاطب احدهما اآلخر أخي وأختي وهو أسلوب مصري

أما نصوص مزامير داوود فإنها تقترب كثيرا من  بعض نصوص األدب 0( ديورانت

والشعري السومري وقد ثار حول نشيد اإلنشاد والمزامير جدل ونقاش فلسفي  الديني

 بين اليهود والنصارى حيث تنازعهما الطرفان 

سنة وفقا للمعطيات التاريخية واالثارية  , ووفقا للتلمود فإن موسى ولد بعد    300ب  شريعة حمورابي سبقت شريعة موسى*

 كبير حمورابي بأربعمائة سنة وفي هذا تناقض
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    لشرائعحمورابي يتسلم ا                  مسلة آشور ناصر أبلي                       
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 - شراعالفصل ال -القسم الثاني                  

 واالثار اليهودية – ليهوديرشيف األامشكلة 

جائتا ة مريكيأألإلسرائيلية  وا من المخابرات المؤكدة أن بعثتينشبه ومات لمعلمن ا
يه في )الشهر عل العثور تمعن اإلرشيف اليهودي حيث  انتبحث اكانتو بعد االحتالل

الوثائق كثير من ال هوفي في سرداب مقر المخابرات العراقية( 2003-الخامس

( منها تقريبا ثالثة االف وثيقةيتكون من ) والتاريخية واالثار والتراثيات اليهودية 
بلغات  مائة وخمسون وباللغة العربية   وسبعمائة وخمسون باللغة العبرية فين ال

رة من مخطوطات ومطبوعات ناديحتوي على ووجميع هذه االرقام تقريبية , أخرى 
ول نسخة مطبوعة منها أ, لعالم يل في اسفار ليس لها مثألالتوراة والتلمود  وا

طبعت في فينيسيا عام نجيلية وإ ومطبوعات يهودية1163ينيسياعام للتوراة في ف

بعملية قرصنة و السادس عشر الى القرن العشرينالقرن مطبوعات من و  1696

( 27في )2003/ 3/10بتاريخ إلى أمريكا االرشيف  نقلتم قد وتفتقد للشرعية  ف

قبل الحصول على موافقة الجانب  مع خمسة حاويات أخرىصندوق حديدي محكم 
إن وري  وزير السياحة واآلثار)لجبحطان السيد  قا  ويقول العراقي على ذلك 

رشيف اليهودي الموجود حاليا في الواليات المتحدة قد نقل باإلتفاق بين ألا
به يعاد إلى أصحا)نارا( في أمريكا على ان  ألمريكي إلى مركزالجانبين العراقي وا

( 9005عام وحدد ذلك بتاريخ اليتجاوز ال لصيانةاقيين بعد إنتهاء عملية العرا

 0العامة السابق السيد دة ( وهذا ما يؤكده هامش رئيس الهيأ2001-3-17وتحديدا )
جابر التكريتي على كتاب الهيأة الموجه الى مكتب الحاكم المدني لالحتالل السئ 

وكان يمثل جانب  , 2003-3-17في3126الذكر بول بريمرباللغة االنكليزية رقم 

رة عن الجانب االمريكي ود لمياء الكيالني عن االحتالل كل من د اسماعيل حجا
وبسبب الضغوط التي مارسها المستشارين االمريكيين )  ,الجانب البريطاني 

ومعهما السفير كردوني الذي كان يمارس دور وزير الثقافة العراقية بدأ مجلس 
المديرين في الهيأة العامة لالثاروالتراث بالبحث عن مخرج قانوني الخراج تلك 

 55ي رقم اوال من قانون االثار العراق-91ة لكنوز العراقية فتوصلوا الى نص المادا

للسلطة االثارية ان تخرج االثر المنقول او المادة  –والذي جاء فيه 9009لسنة

التراثية الى خارج العراق ألغراض الدراسات العلمية او الصيانة او العرض 
لكن حتى هذه المادة القانونية ال المؤقت وفق نظام داخلي يصدره الوزير(* )و

االرشيف اليهودي خارج العراق كونها اشترطت في عملية خروجه اخراج تجيز 
الداخلي لم يصدر خالل النظام سن نظام داخلي يصدره الوزير المعني ومثل هذا 

توزير حامد يوسف حمادي وزير الثقافة العراقي في النظام السابق وعدم وجود 
راقية ابان اخراج االرشيف كون العراق كان تحت حكم االحتالل وزير للثقافة الع

االمريكي وبالتالي ال تنطبق المادة اعاله في هذا الموضوع , بل ان االمريكان 
تجاوزوا على كافة العهود والمواثيق واالثفاقيات الدوليةلحماية تراث الشعوب 

عن كتاب خفايا  تين بين هاللين هما نقالالفقرتين السابقتين الموظوع)* اثناء النزاعات العسكرية (
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لمخطوطات قد تسرب ولكن تبين الحقا أن قسما من ا(  حيدر فرحان حسين –السرقة الكبرى 
 لسابع الشهر ا  لمحتلة , وفيا معرض خاص في القدس اقيم لهإلى إسرائيل حيث أ

ن على ا لعراقي إلى بغدادرشيف األانصف إعادة عرضت أمريكا  (2012من سنة )

والسرقة لغريب قتراح اإلهذا ارفض لعراق إال إن ا اآلخرتستولي على نصفه 
, لمتحدة خالف اإلتفاقيات الدولية واألعراف وقرارات األمم االتي تلنية الع
ار زلة قلم اولسان يبنون عليها قرار مصادرة قسم من بانتظاآلن االمريكان و

اه هو الرد الوحيد مقابل تعنتهم ان الموقف القوي الحازم في هذا االتج, االرشيف 
المدرسة أن الطابق الثاني في  غير معلومةاألسرار التي كانت ومن , وفبركاتهم 

 والوثائق للفائف ة كبيرة من امجموعلكان يستعمل كمخزن سري لمستنصرية ا
ن التوراة والتلمود والقبالة نسخا نادرة م متظالتي  ليهودية الكتب وا  لرقوقاو

ة في كنيس ظمحفو في األصلهذه الوثائق اليهودية جميع  وكانت ,والزوهار 
بعد أن ات القرن العشرين قي سبعينيدها عليها  الدولةوضعت في البصرة يهودي 

ثم قامت الدولة بتسليمها الى مديرية تسرب الى السوق السوداء ي هابعض بدأ
حتالل قد قامت ويقال أن بعض المؤسسات اليهودية التي صاحبت اإل اآلثارالعامة ,

وفي  0لم مكتوبة على الرقلعابالبحث عن ما يعرف بأنه أقدم نسخة من التوراة في ا

مخطوطة توراتية إلى إسرائيل من َضمنها  (300تم تهريب )االحتالل عام نفس 

( والعراق 1617سفري أيوب واستيروكتاب األنبياء المطبوع في البندقية عام )

 الدولية واألكاديمية  يطالب أآلن من خالل المنظمات

             

         

 مريكا ليهودي قبل نقله إلى أشيف األرإنقاذ وتجميع ا                             
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من مكتبة الكونكرس لعراق كذلك طلب او, سرائيلمن إثائق لوبإسترجاع هذه ا
يعترفان  الكونكرس من اسرائيل ومكتبةوكالالموجودة لديه عادة ألوثائق إمريكي ألا

ام وفد من ق 2003نه في عام أويقال  ,عادتها و يرفضان إ  للوثائقبحيازتهما 

أماكن مختارة من نفذوا خاللها تنقيبات في ئ للعراق سرائيليين بالمجإلين اثاريآلا
في بابل  بالتنقيب ثارية بولنديةبعثة آقامت مريكية وكذلك ألبابل تحت حماية القوات ا

قام أحد  2007وفي عام , لتي كانت تعسكرهناك ا القوات البولنديةتحت حماية 

طقوسية عليها رموز دينية ولى إسرائيل لعراق إإناء من ا( 610) ثاربتهريبآلتجارا

والعراق  لحيرة تحديدامصدرها من اوكتابات بالخط العبري واآلرامي والسرياني 

ائيل على حاوية مليئة سرإستولت إ 2001وفي أيلول  0يطالب االن باستعادتها 

تم تحويل مسارها ونزلت ت منقولة في طائرة قادمة من دبي كان الرافدينيةباآلثار 
وهي تمثل سرائيلية إلف الصحيب وكانت عملية علنية كتبت عنها ابمطارتل أ في

تحصل عليها وأكبر كمية من اآلثار  الرافدينيةعملية لصوصية لتهريب اآلثار 
لى مركز أحفاد إوصل مؤخرا نه ألتلفزيون السابعة من ا اةلقناذكرت و , سرائيلإ

لى إلقديمة تم تهريبها التوراة امن  نسخة نادرة (اذأور يهو) بمدينة يهود بابل
لسابع اليوم ا جريدة بحسب لقناةاوقالت  مالية لعراق عن طريق رشىا سرائيل منإ
مصنوع من  غطاءولها  ثامن عشرلـالقرن ا لنسخة تمت كتابتها فيان ألمصرية ا
شمعدان له سبع  هامعو , لزجاجالخرز والخالصة ومرصع بأنواع من الفضة ا

لمرة ان هذه ليست ألى إلسابعة القناة اوأشارت ،  نقش عليه صورة للهيكلفوهات 
لماضي العام اسرائيل ففي إلى إلعراق افيها تهريب قطع أثرية من  لتي يتماألولى ا

الى تعود لتي ااالثرية لقطع التوراة وكذلك بعض ا نادرة أخرى من تم تهريب نسخة
ة اإلنتربول للعراق وثيقة تقر فيها إسرائيل بوجود آثار وقد قدمت شرطلبابلي العهد ا

وثائق واآلثار العراقية يكشف عن , ان سطو اسرائيل العلني على ال عراقية مهربة
ثهم المستحيل غبة دفينة وعطش مستديم للحصول على اية وثائق تنجدهم في بحر

 التوراة وخرافات عن ما يؤكد اخبار واساطير والمحموم 
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 -عشر  حاديالفصل ال -القسم الثاني                

 حتى ال نفقد ذاكرتنا 

 مشكلة حضارية ( 1)

يقع في منهم لبعض عندما يدور الحديث عن اآلثار بين النخب العراقية المثقفة نجد ا

يعتقدون في فضل المتاحف األوربية على اآلثار لألسف  خطأ ثقافي كبير فهم

ألنهم أخرجوها من مكامنها إلى النور وان هذه أآلثار  تعتبر أآلن منبرا  الرافدينية

وأن وجودها قي المتاحف األوربية من  ,وإعالميا لتاريخ وحضارة العراق  دعائيا

ن يصيبها لو بقيت في وهو إنقاذ لها من التدمير الذي يمكن أ, دواعي الفخر لنا 

وهذه النظرة األحادية الجانب تعادل في كارثيتها حوادث سرقة االثار , مكامنها 

نها كائنات حية بالحزن واأللم ألويشعرنا ا ألن وجودها في غربتها يشعره, نفسها 

التاريخ والحضارة , وهؤالء النخب من حيث ال صمت الحجارة و ناطقة تتحدث بلغة

والحقيقة ألتي الجدال  , ا بقبول حق اوربا  بسرقة آثارنا وهم فينيدرون يزرعون ال

المتاحف  ما كانت يوما علمية أو حضارية انما هي دوافع ذه حولها أن دوافع ه

 عشوائيينوكان حفاريهم ومتاحفهم وجامعاتهم مخربين إستحواذية , إستعمارية 

سبق واإلنتصار يعملون من أجل مجد بالدهم ومجدهم الشخصي بدعوى الوسراق 

الوطني الذي تأكد بهتانه بمرور الزمن , أن فهم سياق األحداث المتصل ال يقتصر 

وفهمها تحليلها بل ايضا على من يستطيعون  على من عاصروا تلك االحداث

ان الثيران المجنحة و الجداريات االشورية لها كينونة خاصة بها   , ومعرفة دوافعها

, ات العالمية وعن اثار كل الحضار بالد الرافدين تختلف عن اية اثار اخرى من

 تشاهدحيث انها في مواقعها االصلية تروي قصة متسلسلة ألحداث حقيقية جرت و

الموضوع لها , وال تعتبر اية منحوتة منها مستقلة بذاتها بل انها جميعا  للسياقوفقا 

الروائي فهذا ها تمثل عمال فنيا واحدا ولو تم رفع منحوتة واحدة من منتصف تسلسل

المرصوفة يعني القفز على بعض فصول قصتها , وعندما يشاهد الزوار الجداريات 

ينتهي المطاف بهم إلى عدم الفهم  لسياق المربكة سبحالتها  االوربيةفي المتاحف 

هو فن لقيط  وان ما يعرض أمامهم  القصصي الذي صممت من أجله ,المشهد 

المتعة واإلحساس الشعور بن التعاطف معه ومحنط بدون شرعية ولن يتمكنوا م

متناقضة , أن األحاسيس التي تنتابهم تكون  قيمته الحقيقيةفهم بالدهشة بحضوريته و 

ال ينسجم معه وأنه غريب وجوده في مكان و بين اإلعجاب به وكراهية ماحدث له

ود التي كذلك األمر عند مشاهدة الثيران المجنحة واألس ,منتزع من بيئته الحقيقية 

حيث فهل هذا اسد مجنح او ثور مجنح بينها يستطيعون التفريق تفاجئهم بمهابتها وال

, إن الثيران  البقيةيمرون سريعا أمام و نماذجهاان الزوار يتوقفون أمام أول 
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باب عشتار وشارع الموكب وخلفية االثار البابلية مثل  و والجداريات أالشورية

أخرجها السراق من كائنات حية ناطقة  كانتهي أصر  كودوريعرش الملك نبو

الجليدية فى اغربة المنالصمت وتعيش ل خانقةفي أروقة معلبة  ورصفوهارحم أمها 

والتاريخية التي والعمرانية حالة الفصام بين الزوار وحقائقها الفنية ووالوحدة القاسية 

معرفة  اليمكنهمو , فنية وفاقدة لقيمتها الروحيةصنعت من اجلها وتكون بال داللة 

عندما غاية منها الوها الحقيقية التسلسل الروائي لقصتدورها الثقافي والحضاري و

حيث تمثل هناك واقعا وحدثا  يةبابلالمدن والمعابد االشورية والها في كانت في مكان

والظل الطبيعي تاريخيا ناطقا ومحددا حيث يحيط بها الطين والطابوق والضوء 

كشئ قائم بذاته ومسلطة عليها تكون بينما نجدها في المتاحف والفضاء الخاص بها 

المركزة التي تعبث بها وتجعلها تعيش منفصلة عن حقيقتها وال الصناعية االضاءة 

, نعم انها تترك مفاجأة ورهبة في النفوس ولكن هذا ُيفقد الزوار ترتبط بما يحيط بها 

المصاحب لها  ويصابون  ن والمكان بالمعرفة والذائقة الفنية وبفلسفة الزما اإلحساس

مع دالالتها الحضارية ألنهم ال يستطيعون التواصل والتاثير المشوه الملل والتوتر ب

الفني والهندسي تكوينها نسيج ملتحمة في وتفاصيل منسجمة وما تحتويه من 

ومن ناحية فلسفية فان ذلك يدعونا ان  , في مكانها الحقيقيعندما كانت المعماري 

ئل هل كانت عوالم حضارات وادي الرافدين تشبه عوالمنا حتى نضعها في هذه نتسا

القاعات الكونكريتية المغلقة كي يتفرج عليها الناس , انها عوالم مستقلة بذاتها ولها 

) روحيتها الخاصة وال يمكن التواصل معها اال بوجودها في مكانها الحقيقي 

كرة التأمل التقليدية ليشمل خبرة ويتضح لنا ان الرؤية عمل ايجابي يتعدى ف

االنسان الذي يستكشف الدنيا واالشياء كما يدرك باألخص الفعل االيجابي الذي 

يستطيع ان يمارسه حيث يتعين على المشاهد ان ال يكتفي بالفرجة بل تتعين عليه 

( , والمشاهد يمشي بتصرف -واقعية بال ضفاف  –روجيه جارودي  – المشاركة االيجابية

سيناريو قصة المنحوتات وليس لديه فسحة ستعرض بعجالة ال تناسب حالة تلقي وي

ريو الى بعضه في زحمة التجوال االوقت والمسافة المناسبة للرؤية ليجمع السين

وال يستطيع وكأنه يشاهد هذا العالم من ثقب المفتاح فال يستطيع الرؤية على حقيقتها 

لها مثلما اليمكن ان نخضع ن تفاصيالجدارية الى جزئية متفاصيل اخضاع كل 

, ورغم ان عملية المشاهدة هي عملية تلقائية عمارة البناء الى جزئية تفصيلية منه 

ة تقتضي قراءة الشكل واحتوائه ديناميهي جزء من كل واال ان عملية الفهم 

ان مافقدناه ال يمكن تعويضه فمن يستطيع أن يعوض العراق بمسؤولية امام العقل , 

أصر  كودورياب عشتار وشارع الموكب وخلفية عرش الملك البابلي نبوعن ب

وليس هناك غير نسخة واحدة من كل منها ومن يعوض العراق عن المئات من 

الثيران المجنحة وآالف الجداريات والمسالت والتماثيل اآلشورية ومن يستطيع أن 
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وبابل وسر من  شروكينيعيد عمارة القصور والمعابد في النمرود ونينوى ودور 

قي ألتي خربت تماما على أياديهم التي كانت خير شاهد على عصورها وراى 

ان اي وصف يبقى  مذبحة تشبه مذبحة الكورنيكا القرية االسبانية التي خلدها بيكاسو

عاجزا عن التعبير عن الحالة المؤسفة التي تركتها التخريبات االجرامية لاليارد 

واللوفر وبرلين  حف البريطانياالمتهمجية ورائهم  ومنورسام وبقية االفاقين 

فهل كان هؤالء جميعا  على هذه المدن الرائعة الجمال وشيكاغو والمتروبوليتان

, لقد تم تمزيق صفحات مجيدة من تاريخ العراق وسيرته عبيدا وادوات مسخرة 

وقصة حضارته وسلسلة مخاضاتها فإمتألت متاحفهم بآثارنا ألسباب ال تتعلق 

 بالحضارة والثقافة والعلم 

هم يحترمونها أن الغرب أحق منا بهذه اآلثار فالبعض من النخب ولالسف يقول 

ألنهم شعوب مثقفة وفي هذا الكالم الكثير من التناسي والتفريط بالحقوق الثابتة 

هذه الحضارات , انها حق حصري مطلق شعوب لألجيال القادمة من  ابناء 

تمثل لها قيمها الروحية والفلسفية  ودواعي فخرها ومجدها التي أبدعتها و للشعوب

وعقائدها الدينية وتطلعاتها الدنيوية وما يستتبعها من تأثيرات اقتصادية واجتماعية 

وبين أبناء تربط حاضرها بماضيها من أقوى الوشائج التي االثار وانسانية , و

لمعرفة بحقيقة االمور وأعتقد شخصيا ان هؤالء المثقفين لألسف تنقصهم اشعوبها 

أو انهم لم يفكروا بشكل صحيح , ان وقفة االعجاب التي يبديها السياح وزوار 

وجود واهمية المتاحف امام اثارنا هي شئ عابر وليست ذات اهمية مقارنة بقيمة 

هذه االثار في اماكنها الحقيقية , فعندما ينتقل االنسان اليها وهي في بيتها فسينتقل 

ا السحيقة مووجدانا ويتعايش مع فلسفة  الزمان والمكان في عصورهفكرا وروحا 

, وإن وجود اآلثار بعيدا عن وستفرض وعيا خاصا على المشاهد من مكانها االعلى 

بيتها وسكنها الحقيقي يحدث فجوة وشرخا في قراءة فنون وعمارة هذه الحضارة 

ج بيتها ووطنها ليس  ويقطع حلقة مهمة من سلسلة التاريخ , كذلك إن وجودها خار

له ما يبرره سوى رغبة الغرب في اإلستحواذ على تاريخ وتراث الشعوب الرافدينية 

والتعصب , إن ما جرى لآلثار وأألوابد العداء تحمل الكثير من  التيبسبب نظرتهم 

النظرة األحادية ولمختلف  هو التدمير الممنهج ذو الرافدينيةالتاريخية للحضارات 

تمت تحت التي و, ي يجمعها بالتالي منهج  السرقة في غفلة من الزمن الدوافع الت

في ظروف خلو البلد من الحكم الوطني وجميعها أخرجت في والسطوة اإلستعمارية 

أصحابها الشرعيين حيث وهب األمير فترة الحكم العثماني دون علم أو موافقة 

ستخسر شيئا أبدا لو أنها ال يستحق , وما كانت آثارنا  منالجاهل ما ال يملك إلى 

 المجيدة بقيت في مكامنها ألنها ستخرج للنور حتما يوما ما لتحكي قصتها 
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 آثارنا  عائدة ال محالة

 متاحف األوربيةالأن آثارنا طال ألزمن أو قصر عائدة من محابسها في قاعات 

ا إلى األرض التي أنجبته,  (اللقيطة فاقدة الشرعية)الجميلة االنيقة الملمعة 

من  والمتاحف الدولوتتبرأ هذه واحتضنتها آالف السنين وسيتم ذلك بعد أن تتحرر 

عقدها اإلستعمارية والنظرة الجاحدة ويكون لديها مرجعية ثابتة لمعايير الثقافة 

واألخالق بدل المعايير التي سممت عقولهم لقرون عديدة وجعلتهم يصابون بحاالت 

النهم  تقد للنظرة اإلنسانية األخالقية ارات تفانانية إلحاحية ويصطنعون قيما وقر

الزالو يعيشون عصر االستعمار االخرق الذي لم تكن لديه اية قيم او مثل عليا بل 

كانت جميعها في حالة الموت السريري فاسحة المجال لفوضوية الهجمة 

 عمليات الغزو ونهب ثروات الشعوبوحيث ازدهرت هذه الدول بسبب االستعمارية 

وسيتم , ك ازدهرت هذه المتاحف على حساب نهب تراث الشعوب المغلوبة فكذل

ذلك عندما يصحح الغرب موقفه ويعرف ان الشعوب تغتني بثقافاتها وتراثها 

,  تاريخ وحضارة الشعوب االخرىوتدمير الصور المشرقة لوتاريخها وليس بسرقة 

د حضاراتهم إلى عندما يبدأون اإلقرار بحق الشعوب بعودة شواهسترجع اثارنا 

,  الرافدينيةالشعور بالذنب تجاه ما سببوه لرموزالحضارات مواطنها ويأخذهم 

ا اإلرادة وتكون لديهي دما تمتلك حكوماتنا قرارها السيادذلك ايضاعنوسيتحقق 

الوطنية والدعم الحقيقي  للجهود المبذولة لفعل ذلك ألجل أن تعود هذه الشواهد 

وأرضها التي رضعت من نسغها وتربت وعاشت فيها  يقيةالحضارية إلى بيئتها الحق

مطالبتنا بعودة هذه اآلثار المعروضة في  وستعود هذه االثار ال محالة عندما تكون, 

وخاصة متاحف الغرب أو المخزنة لديهم تستند الى الشرعية القانونية واالخالقية 

ال والتراث لالثارعندما يقف وراء هذه المطالبة رجال ونساء من الهيأة العامة 

تأخذهم في الحق لومة الئم ألنهم يملكون بالتأكيد زمام كل االمور بأيديهم ويتحملون 

يخوضون ألنهم المسؤولية التاريخية الجسيمة الملقاة على كواهلهم وضمائرهم 

يملكون الشرف والفضيلة مقابل ما يملكه معركة انسانية وحضارية حقيقية وألنهم 

ألنها ملك الشعب ألذي أنتجها وملك , ستعود هذه االثار والرذيلة الغرب من الدناءة 

ال يسقطه تقادم واألرض التي أنجبت هذا الشعب وحقهما فيها ثابت بشكل مطلق 

ان ترفع صوتها عاليا بوجه ن الثقافة , وهذه دعوة ألجهزة الدولة المسؤولة عألسنين 

ربية ان تعمل على توضوع والدولة العراقية من اجل ان تلتفت بجد الى هذا الم

جعل ارثهم الحضاري يجري في عروقهم , على حب االثار وأن تأألجيال القادمة 

ويجب ان تكون الدعوة جادة ومستمرة  منافيهاليعملوا بكل جهودهم إلستعادتها من 

الصمت والرفض لكل المطالب العادلة من عالية صماء  ألن الغرب يبني جدرا

في اثارهم متذرعين بقوانين واتفاقيات فصلوها على مقاس  بالد الرافدينألبناء 
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اليملكون حق موافقات شفوية من اشخاص تواريخ وهمية وجرائمهم معتمدين على 

يرفضون جميع وليست بذات قيمة رسمية او قانونية  ساقطة القرار واوراق

اليمكن الم وخالقية التي اجمع عليها العاالتفاقيات الدولية ذات الصيغة االنسانية واال

ثبتوا انفسهم عليها وال يحيدون التي هذه المبادئ الحديث معهم بواقعية مجردة حول 

 االحتفاظ بما سرقوه هما تبدلت الظروف واالحوال االوهيعنها م

 ورقيةخرق 

ويأتي هنا دور األصوات الرصينة الشريفة في الغرب حيث يقول أألستاذ وليم سان  

 كليرمن جامعة كامبردج :

 ينبغي لنا كدول متقدمة أن نعتمد على خرق ورقية كانت تمثل شرعية من نوع ال)

( , ويأتي  ما في الماضي , بل علينا أن نقررما هو مقبول أآلن في ظروف عصرنا

نجعل هذه الحقوق االدبية  يجب ان واالدبية هذا الكالم اقرارا وتأكيدا على حقوقنا 

حججهم في اإلحتفاظ بآثارنا حبيسة في بيم حقوقا قانونية , وال ينبغي لنا  التسل

متاحفهم وأن نستخدم جميع الوسائل المتيسرة لنا , ان استمرارية مطالبتنا البد وأن 

تكسر حدة عنادهم  خاصة بوجود الكثير من القوانين الدولية واألصوات الشريفة 

 التي تقف إلى جانب الحق 

 

 آثارنا لو عادت ستتفوق على كل آثار العالم

 نينوى) لحضاريةا لمدنا في لمعابدوا لقصورا تخرب لم لوعله من نافلة القول أنه ل
وهي منارات حقيقية للحضارة اإلنسانية ( سرمن رأىو وبابل وخرسباد ونمرود
عالقة بسبب  لعالما في ثريةاأل لمعالموا لمدنا شهرأ على تتفوقو  توازي ناآل لكانت

 لكرنكولعلها تكون  في إبهارها مساوية ل د قي التوراة والتلمود ,بعضها بما ور
 ثيناأ في لبارثينونوبالتأكيد تتفوق كثيرا على ا مصر في لملوكا ووادي بوسمبلوأ

األثرية ومدينة  رومامدينة  وبقاياوبرسيبولس في إيران  غرناطة في لحمراءوقصرا

 نلصيب م( وسورا97سنة ) يطالياألتي دفنها بركان فيزوف في نابولي بإ بومبي

ألعظيم الذي اليملك شيئا من مقومات الفن والجمال وجميع قصور وجوامع 
 في زتكواأل لماياا هراماتوأ بكمبوديا نكورالخمير الحمر في أ ومعابدالعثمانيين 

والقصر البائس في كنوسوس في جزيرة كريت الذي أعادو اليه  لمكسيكوا لبيروا
ها أخذت باإلعتبار وإستغرق الحياة من خالل مكتشفات أثرية بسيطة جدا ولكن

( سنة إلعادة ما كان عليه القصر )تصورا( مع وجود الكثير من 30العلماء )

األخطاء واإلعتراضات وكذلك أعاد العلماء بناء معبد أبولو في جزيرة دلفي بناءا 
على وجود بضع بقايا متناثرة من جدران وتماثيل محطمة واعمدة بائسة متهدمة 
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لسياح او عن احجار )ستون هنج( التي دوختنا بريطانيا بحديثها وجعلوا منه قبلة ل
وافالمها عنها وهي ال تساوي معلما واحدا من اثارنا , ونجدهم في الغرب  يقيمون 
الدنيا عندما يتعلق االمر باحتمالية حدوث اضرارقد تصيب الممتلكات الثقافية 

انات الدورية التي للشعوب االوربية وهم محقون في ذلك , فمثال بسبب الفيض
الى اتالف الفنون الرائعة لعصر النهضة نجدهم  تصيب فينيسيا وما يمكن ان يؤدي

يتنادون في طلب المساعدة الدولية النقاذها وكذلك ما جرى في سبعينات القرن 
الماضي عندما تنادى المجتمع الدولي النقاذ معبدي ابو سمبل ومعابد جزيرة فيلكا 

لسد العالي , الن هذا تراث االنسانية و نجدهم من ناحية اخرى بناء ا عندمن الغرق 
ينتجون أفالما طويلة تحكي عن بقايا أثرية ينفخون فيها وهي تافهة حقا و ال تساوي 

وسر من راى والحضر ودور شروكين وبابل  ونينوى والنمروداور شيئا مقابل 
وليس  وغرابتها فرادتهاو كتمالهابإ تتميزالتي وهي المنارات الحضارية الحقيقية و

 لجداريةا لمنحوتاتا من لهائلا لكملها شبيه في جميع الحضارات العالمية وا
خمسة وعشرون الممتدة بالكيلومترات والتي تبلغ مساحة نحوتها أكثر من اآلشورية 

والتفاصيل   لزقوراتوا لمعماريةا لبقاياحيث أن هذه المعالم وا الف متر مربع
 والحضارة الرافدينية ,كتاب مفتوح يروي قصة التاريخ  هيالتاريخية والفنية 

وعندما اقتلعت من مكانها ضاعت تفاصيل تسلسل قصتها وغرقت في كآبة الصمت 
 لتاريخيةا وعالقاتهاوالظالم , وتأتي أهمية الجداريات االشورية والبابلية  لصلتها 
والتي لم  لمقدسةا كتبلبتاريخ الكثير من الشعوب المجاورة وباألحداث الواردة في ا

, نقول هذا بدون أن يالمسنا شك بعظمة معالم  توثقها أية حضارة أخرى بهذا الشكل
 الحضارات التي ذكرناها لغرض القياس والمقارنة 

لدى العراق سند قانوني صادر من السلطة الرسمية والقانونية في العراق يوجد و
وات البريطانية على القوات العثمانية  بعد انتصار القفبعدم خروج االثار العراقية , 

في العراق في الحرب العالمية األولى أصدر )الجنرال البريطاني مود( قائد قوات 

( منع فيه االثجار باآلثار و التجاوز على 1917-3-23اإلحتالل بيانا بتاريخ ) 

ة واعتبر االبنية األثرية والتراثية والسيطرة على كافة اآلثار المنقولة وغير المنقول
الذي أن جميع الموجودات األثرية أصبحت ملكا لدولة اإلحتالل  وكان نص البيان 

 -كما يلي :لالثار اول نستطيع مجازا اعتباره قانونا 

بما انه يناسب إتخاذ التدابير المحافظة آلثار القديمة من أوابد وتحف منقولة )
)أنتيكة( ومنع التجارة وغير منقولة وهي التي يعبر عنها في هذا النظام بإسم 

باألشياء المزيفة التي تباع بإسم أنتيكة إنني انا الجنرال مود أمنع بإسم السلطة 
الممنوحة لي كقائد عمومي لجيوش جاللة ملك بريطانيا العظمى في بالد ما بين 

 -النهرين ابين المواد اآلتية :

نقولة وغير المنقولة فليعلم أن جميع األنتيكات يعني األوابد والتحف الم -)أوال:
الكائنة في البالد المحتلة التي كانت ملكا للحكومة العثمانية أو التي ستكشف فيما 

 بعد هي ملك الحكومة المحتلة التي تجري ذلك بإسم البالد المذكورة 
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 تنصل وهروب من المسؤولية

وبعد أن واآلن وبعد فوات األوان وإرتكابهم الجرائم ألتي يعرفونها واليعترفون بها  

فإنهم يقولون ويدارون قولهم فضحتهم مؤسساتهم الثقافية ألمنتشرة بين شعوبهم 

بخجل ألعالم ألذي يدعي ألصراحة أنه كان من أألفضل لو تم تأجيل إكتشاف هذه 

مكن أإلحتفاظ أآلثار إلى مرحلة متأخرة يكون فيها علم أآلثار قد تطور فلربما أ

في حالة جيدة , وكالمهم هذا على ما فيه من  وهي هامواقعبأغلب هذه أآلثار في 

حقيقة مؤلمة إنما هو محاولة للتنصل بدون إبداء أإلستعداد وألمرونة لتحمل 

دهاة  ان عيون عصرنا مبصرة ومدركة اال انهمألمسؤولية أألدبية وألقانونية , 

ة متحصنون بقوانين مفصلولديهم امكانيات كبيرة من الظاللة والتظليل واالفساد و

ويتخذون مواقف مخالفة  الحالية التناسب ثقافة العصر االنسانية اتعلى مقاس

يخافون من طرح االفكار والمطالب التي تنادي بعودة و لطبيعة االنسان السوية

, ونحن اذ ندخل ها ويكيلون بمكيال مصالحهم فقط اآلثار وشواهد الحضارة الى اهل

عالم ,  لى فضاء ال تحده افكار باليةا القرن الحادي والعشرين فان العالم يدخل

الثقافة اإلنسانية الواعية والعولمة حيث زحف ومطالب ان يعيش عصر التنوير 

ان االتجاه , والى كل الغرف المظلمة والى كل العقول العنيدة مكان  التنوير الى كل

 و ان يكونالبد منها وحتمية قادمة وهذه العالمي اآلن في خدمة الشعوب وحقوقها 

, وان يكون لدينا الفعل وليس االمل فقط  هذا القرن قرنا لعودة اآلثار الى مواطنها

ان رجوع الغرب الى و لهذه الدولعتبر فوزا اعالميا ال ي وجود اثارنا في المنافيان 

 المتحضرةداف هاالؤدي الى وحدة وانتصارحق في عودة االثار الى مواطنها سيال

تنزع االنانية وتزيل الحدود المصطنعة بين االفكار وسيادة ثقافة عالمية متسامحة 

وم صنع الحضارة التي حملت هملشعوب عتبار لورد االمختلفة وفي هذا تكريم 

  انتصارللمواقف االنسانية المتحضرة والمتسامح تعزيز للفكر السليم ذلك وسيكون 
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 جنيف والهاي إنتهاك اإلتفاقيات الدولية                    

تكون القوات المحتلة مسؤولة عن حماية المواقع تقول معاهدة جنيف الرابعة )
فكانت حول حماية الممتلكات الثقافية الهاي  إتفاقية ( أمااألثرية والثقافية والمتاحف

ولم  1914-1-14(  دولة في 32في حالة وقوع نزاع مسلح والتي وقعت عليها )

  -يطانيا فتقول :توقع عليها كل من الواليات المتحدة وبر

 أحكام عامة بشأن الحماية -الباب األول 
 : تعريف الممتلكات الثقافية1المادة 

 يقصد من الممتلكات الثقافية، بموجب هذه االتفاقية، مهما كان أصلها أو مالكها ما يأتي: )

ي مية الكبرى لتراث الشعوب الثقافي كالمبانهاال)أ( الممتلكات المنقولة أو الثابتة ذات 

المعمارية أو الفنية منها أو التاريخية، الديني منها أو الدنيوي، واألماكن األثرية، ومجموعات 

المباني التي تكتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو فنية، والتحف الفنية والمخطوطات والكتب 

عات واألشياء األخرى ذات القيمة الفنية التاريخية واألثرية، وكذلك المجموعات العلمية ومجمو

 الكتب الهامة و المحفوظات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها؛

)ب( المباني المخصصة بصفة رئيسية وفعلية لحماية وعرض الممتلكات الثقافية المنقولة 

المبينة في الفقرة "أ"، كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن المحفوظات وكذلك المخابئ 

 لمنقولة المبينة في الفقرة )أ( في حالة نزاع مسلح؛المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية ا

)ج( المراكز التي تحتوي مجموعة كبيرة من الممتلكات الثقافية المبينة في الفقرتين )أ( و)ب( 

 والتي يطلق عليها اسم "مراكز األبنية التذكارية".

 : حماية الممتلكات الثقافية2المادة 

 هذه االتفاقية، وقاية هذه الممتلكات واحترامها. تشمل حماية الممتلكات الثقافية، بموجب 

 : وقاية الممتلكات الثقافية3المادة 

األطراف السامية المتعاقدة تتعهد باالستعداد منذ وقت السلم، لوقاية الممتلكات الثقافية الكائنة 

 .في أراضيها من األضرار التي قد تنجم عن نزاع مسلح، باتخاذ التدابير التي تراها مناسبة

 : احترام الممتلكات الثقافية4المادة 

تتعهد األطراف السامية المتعاقدة باحترام الممتلكات الثقافية الكائنة سواء في أراضيها أو  -1

أراضي األطراف السامية المتعاقدة األخرى، وذلك بامتناعها عن استعمال هذه الممتلكات أو 

ها مباشرة ألغراض قد تعرضها للتدمير أو الوسائل المخصصة لحمايتها أو األماكن المجاورة ل

 التلف في حالة نزاع مسلح، وبامتناعها عن أي عمل عدائي إزائها.

ال يجوز التخلي عن االلتزامات الواردة في الفقرة األولى من هذه المادة إال في الحاالت التي  -2

 تستلزمها الضرورات الحربية القهرية.

دة أيضاً بتحريم أي سرقة أو نهب أو تبديد للممتلكات الثقافية تتعهد األطراف السامية المتعاق -3

ووقايتها من هذه األعمال ووقفها عند اللزوم مهما كانت أساليبها، وبالمثل تحريم أي عمل 

تخريبي موجه ضد هذه الممتلكات. كما تتعهد بعدم االستيالء على ممتلكات ثقافية منقولة كائنة 

 آخر.في أراضي أي طرف سام متعاقد 

 

 تتعهد األطراف السامية المتعاقدة باالمتناع عن أية تدابير انتقامية تمس الممتلكات الثقافية. -4

ال يجوز ألحد األطراف السامية المتعاقدة أن يتحلل من االلتزامات الواردة في هذه المادة  -5

منصوص عليها في بالنسبة لطرف متعاقد آخر بحجة أن هذا األخير لم يتخذ التدابير الوقائية ال

 المادة الثالثة.
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 : االحتالل5المادة 

على األطراف السامية المتعاقدة التي تحتل كالً أو جزءاً من أراضي أحد األطراف  -1

السامية المتعاقدة األخرى تعضيد جهود السلطات الوطنية المختصة في المناطق 

الثقافية والمحافظة  الواقعة تحت االحتالل بقدر استطاعتها في سبيل وقاية ممتلكاتها

 عليها.

إذا اقتضت الظروف اتخاذ تدابير عاجلة للمحافظة على ممتلكات ثقافية موجودة  -2

على أراض محتلة منيت بأضرار نتيجة لعمليات حربية وتعذر على السلطات الوطنية 

المختصة اتخاذ مثل هذه التدابير، فعلى الدولة المحتلة أن تتخذ بقدر استطاعتها 

 ات الوقائية الملحة، وذلك بالتعاون الوثيق مع هذه السلطات.اإلجراء

 

على كل طرف من األطراف السامية المتعاقدة يعترف بحكومته أعضاء حركة  -3

المقاومة كحكومتهم الشرعية، أن يلفت بقدر المستطاع نظر هؤالء األعضاء نحو 

 (  يةوجوب مراعاة أحكام االتفاقية الخاصة باحترام الممتلكات الثقاف

تلتزم األطراف المتحاربة بحماية اإلرث  ( إلى أن وخالصة اإلتفاقية أنها تدعو

, ولو أسقطنا نصوص هذه اإلتفاقية على واقع الحال لما ) الثقافي في موقع النزاع

و ناقشنا إنطباق النصوص على األحداث  لوجدنا  2003بعد إحتالل  العراق سنة 

أصدرت  1970قية الدولية , وفي سنة أنها تتعارض كليا مع نصوص اإلتفا

القرار يسري بأثر اليونسكو قرارها بمنع تهريب الممتلكات الثقافية للدول وإن ذلك )
  (رجعي

 اإللتفاف على الشرعية الدولية

وهي من دعاة  لمانياأمريكا وبريطانيا وفرنسا وأدول ولعله من المفارقة أن  
 والرموز الحضارية قد رفضت ثارالسارق األكبر لآل تعتبروالتحضر األخالق 

يع على ذلك القرار, إضافة إلى أنها تتعامل مع جميع اإلتفاقيات بشكل إنتقائي  توقال
يتطابق مع محاولتها إضفاء الشرعية على تجاوزاتها القانونية , حتى ان امريكا 
 اعتمدت بندين فقط من هذا القرار التتعارض مع قرارها باستبقاء اآلثار المنهوبة

ليس وأصدرت بريطانيا قانونا يشرعن السرقة ويقع خارج األعراف يقضي بان )
من حق أية دولة استرداد قطعة أثرية موجودة في المتاحف البريطانية مضى 

 ( يا سواء خرجت بشكل شرعي أو غير شرعسنة( في بريطاني 50عليها )

يب واألثرالرجعي, هما منع التهر قويانويالحظ أنه يوجد في قرار اليونسكو جانبان 
وألتفافا على هذا الموضوع فإن الدول الغربية قد عقدت فيما بينها إتفاقيات ثقافية 
لحماية تراث بلدانها لكنها لم توقع مثل هذه اإلتفاقيات مع الدول التي أنجبت 
وأحتضنت  الحضارات القديمة ومن ضمن الفذلكات المعيبة على هذه الدول إنها قد 

تجيز لهذه الدول أإلحتفاظ باآلثار ألمسروقة ة تسمى إتفاقية روما )وقعت على إتفاقي
,  عنها( من بلدانها أألصلية إذا مضى على ألسرقة ثالثة سنوات ولم يتم أإلبالغ

وكذلك أسست هذه ألدول لمشروعية تجيز لها اإلحتفاظ باآلثار المسروقة قبل سنة 

ي نوات كثيرة و أدخلت فهذه اآلثار قد مرت عليها س على اساس ان( , 1970)
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, وقد قرر القضاء اإلسباني في واحدة من القضايا سجالتهم ومن الصعوبة رفعها 

وفيما يخص ( قطعة اثرية وعدم إعادتها للعراق , 21الفاسدة في تاريخه مصادرة )

 -1- 22 في 1433لمرقمسرقة اآلثار العراقية فقد أصدر مجلس األمن قراره ا
لممتلكات العراقية وإحترام تراث العراق اآلثري و إعادة االحفاظ على حول  2003

 المسروقات 

مكتب خاص لمتابعة التحف الفنية المسروقة وهوينسق مع  في بريطانيا ويوجد
الهيئات الدولية المهتمة بموضوع سرقة اآلثار العراقية وكذلك أصدرت الرابطة 

التعامل بأي قطع آثرية من الدولية لتجارالفن القديم قرارا باإلمتناع عن الشراء و
 الفالعراق وغير المعروفة المصدر, ويذكران متحف مدينة ليون الفرنسية قد سجل 

صورة  لواجهات العرض في المتحف العراقي وتساعد هذه الصور في معرفة 
ومتابعة القطع المسروقة , وكذلك فإن قائمة البيانات اإليطالية الصادرة من المتحف 

قطعة آثرية سرقت من العراق بدءا  سبعمائة وخمسون متظكانت الوطني اإليطالي 

 (1991من عام)

 فرصة ضائعة

لقد ضاعت على العراق فرصة عظيمة إلستعادة الكثير من آثارنا من بريطانيا  

بالذات في ثمانينات القرن العشرين أيام النظام السابق عندما تم القبض على 

امه ورغم كل وساطات الحكومة الجاسوس البريطاني )بازوفت( وتقرر إعد

البريطانية والحكومات الغربية لتبديل قرار الحكم إال أن ذلك لم ينفع وتم تنفيذ حكم 

اإلعدام , وكان باإلمكان مبادلة الجاسوس بمجموعات كبيرة من اآلثارالرافدينية  

 للعبة الذكية فيألن العراق كان حينها يمتلك حجة قوية وموقف متمكن وهي أوراق ا

إلى عدم التعاون مع كل جهة  وهنا ندعو وزارة السياحة واالثار عالم السياسة ,

أكاديمية أوربية ال تتعاون مع العراق في هذا اإلتجاه وحرمان بعثاتهم األثرية 

 والعلمية من العمل في العراق ووضعهم في قوائم سوداء 

 ماذا لو 

تجاوزنا على منابر الحضارة وبدورنا نود ان نطرح سؤاال افتراضيا ماذا لو اننا 

اقتلعنا احجار ستون وسرقنا تاريخ رجالها ونسائها الذين صنعوا امجادها ف يةاالورب

عشرين دولة بين اسيا هنج الصماء من موقعها في بريطانيا ووزعناها على 

دمرنا , نقلنا ساعة بكبن , اغرقنا بعضها في البحر وضاعت الى االبد وافريقيا  , 

قصور ردام , متحف اللوفر ,م , وماذا لو اننا فككنا حجارة كنيسة نوتقصر باكنغها

, وماذا لو ادرنا ظهورنا لمسألة غرق فينيسيا جوهرة ملوك فرنسا ونقلناها الى بغداد

سرقنا منحوتات فيدياس , ميرون , بولكليت , ليسبيوس وتماثيل الوكون , , و ايطاليا
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, وماذا لو نقلنا مبنى الفاتيكان الى دمشق  امن روما واثين دوريفور, ابولو , فينوس 

وماذا لو اننا نسطو على كنيسة سستين في روما ونقتلع الكولسيوم الى الموصل , 

واخذنا لوحة العشاء االخير والجوكندا ووضعناها في حلب كل رسوماتها الجدارية 

عبيد ومقبرة الن تماثيل داود , موسى , العذراء  ,سرقنا في غفلة من الزمو, لدافنشي 

, دوناتيلو  ,رامبرانت جيوتو , روفائيل , مديتشي لمايكل انجلو وجميع لوحات 

بوسان وجميع فناني عصر بروجل , روبنز , فيالسكويز , غويا , الغريكو , 

, كانوفا , كاربو , كورو , برنيني ,  كارافاجيو, فيرمير, النهضة واعمال ميليه 

, دورر  يوجين فالندن, انغر , بوسان , ديفد م  , , ديالكروا , جيروغويا , رودان 

, ديكا , كوخ , غوغان اوتريلو , رينوار , مانيه , مونيه , , تيرنر , كونستابل

واخذنا الكورنيكا بيكاسو , روسو ,  سوراه,  ماتيس,مودلياني , برنار, سيزان , 

حة انسات افينون وقطعناها الى عدة قطع وبعناها الى الباكستان وبنغالدش واخذتا لو

, موندريان ميرو , كلمت , شاغال براك , لوحات و, ووضعناها في متحف دهوك 

ومنحوتات هنري , فرانسيس بيكون فازاريلي ,  تابيس, دالي , مونش , كاندنسكي , 

واخذنا برج ايفل من قلب باريس بربارة هيوبرت , شادويك ,  جاكوميتي,  مور

محاقظة ه في اتمثال الحرية من نيويورك ونصبنواقتلعنا  القاهرةونصبناه في 

 محافظة القادسيةلنكولن من قلب واشنطن ووضعناه في ودحرجنا تمثال  البصرة

محافظة ونقلناها الى  امريكاوقطعنا تماثيل الرؤساء االمريكان االربعة من جبال 

 وحطمنا كا ما انتجته عبقرية المهندسين لوكوربوزيه وفرانك لويد رايت نينوى

اتلفنا كل تراث شكسبير , دانتي , غوته , نيتشة وقصص ديستوفسكي  لو اذامو000

رونتي واحرقنا االخوات ب, ديكنز ,  , اتماتوف, تشيكوف , تولستوي , غوغول

, الكسندر هوغوفكتور البؤساء , ,مرتفعات وذرنك قصص ذهب مع الريح , 

باسترناك وبول ايلوار واشعار اورويل , , شتاينبك , روائع همنغواي ,  دوماس

ومزقنا كل ماكتبه برناردشو وسارتر , يفيتشنكو, , لوركا واراغون وبيرون ورامبو 

ولو حطمنا كل مسارح وكافكا وماركس وانجلز ولينين وجارودي وبرتراند رسل 

,  براندو, كوبوال لتشارلي تشابلن , لهتشكوك , الغرب واحرقنا اشرطة السينما 

جيمس دين ,  سبيلبرغ ,ايليا كازان , اوليفر ستون ,ديزني , والت  اورسون ويلز ,

, غريتا  بيتر اوتول , بوغارت , كالرك كيبل , لورانس اوليفييه , انجريد برجمان

ونبشنا قبور ملوك  , صوفيا لورين , فليني , بازوليني , ميريل سترب,  غاربو

لمان وهنري الثامن شار -هم الغرب وقادتهم وعلمائهم وبابواتهم  وبعثرنا عظام

وبونابرت وريتشارد قلب االسد واسكندر روسيا وغاليلو  وكوبر نيكوس 

جورج واشنطن , لنكولن , وكوري وقادتهم , سون وانشتاين يوكولومبوس واد

سرقنا كل تشرتشل و, نيلسون , مونتغمري وبسمارك رومل , فرانكلين روزفلت , 
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,  , كورساكوف , رحمانينوفموسيقى العباقرة شوبان , موزارت , شوبرت 

واخذنا توابيتهم الى متاحفنا في القاهرة , توسكانيني , فيردي , بتهوفن ,  سشتراو

, وجميع هذه الشواهد والعبقريات الغربية التبعد عنا في  ودمشق وبغداد وطهران 

عمر الزمن اكثر من خمسة قرون , ماذا سيتبقى لديهم ولدى الحضارة الغربية , 

لقد   ارتنا التي سرقوها او حطموها فعمرها يمتد لسبعة االف سنة ,وشواهد حض

وهل نحتاج فعال ألن نأتي بهذه االمثلة لعقد فعلو بحضارتنا اسوأ من هذا بكثير , 

  غير المتحضرة قفهمابحقيقة موبحقوقنا ومقارنة تقنعهم 

                       

 احجار ستون هنج البريطانية 

 ن ألسرقةثمانون عاما م  

 ألخالقيغير األوربية ودورها المتاحف ا

أما عن دورالمتاحف أألوربية في عملية الدعم والمساهمة المباشرة في سرقة أثار 
فقد إستمرالمتحف البريطاني بإرسال البعثات إلى نينوى  الرافدينيةالحضارات 

رسال إعن , ولم يتوقف  (1931 - 1346والنمرود في شمال العراق خالل السنين )

له أنه اليوجد بعد شئ يستحق ال بعد أن تأكد لمناطق إحفارين والسراق إلى هذه الا
آلشورية مخازنه باآلثار او ت قاعاتهوبعد أن أتخمهناك من أجله ألموال صرف ا

 لعراق ,ناطق األثرية في وسط وجنوب الملى اتمام  إهاال تحولباسراف المبرر له 
لتاريخي اليارد اسة الحفارين والسراق وهم بالتتابع ابرئلبريطانية ابعثات لوكانت  ا

رولنسون )سنة ( , 1332-1346سنةرسام ) هرمزد, ( 1311 -1346)سنة )

 -1311)( , كنيت لوفتس 1316-1346, كرستيان رسام ) ( 1346-1316

أشور باني )لحديقة  للملك  عن جدارية  إستراحة افي نينوى حيث كشف  (1311

 -1347تايلور )سنة ( , 1343-1347روس )سنة  وركاء  ,  لفي  اثم    (أبلي

( , 1374 -1373جورج سمث )سنة لوركاء ( , في أور وا 1311-1314و1349

سنة  -كامبل تومبسون( , 1902( , وليام ليونارد كنك )سنة 1391-1331بج )

لى لمنسوب إالرأس البرونزي الشهير ا كتشف في نينوىلذي إ( ا1931 – 1927)

ستمرت حفائره وسرقاته لذي إوكذلك كان دور متحف اللوفر ا  0ألكدي  ا شروكين
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( 1311-1312( وبالس )1341-1343) في خرسبادبوتا  بدءا من حفريات

( ثم 1901 -1377) في تلو( ودو سارزيك 1314 -1312ويوليوس أوبيرت )

ربعة حيث حفر في تلو أمختص بالصحارى عسكري  س وهو عقيدلحفاركروا

في برئاسة شارل وتالن , وحفرت بعثة فرنسية ( 1909-1903)السنين  بينمواسم 

( وعدة مواسم في سنكرة )الرسا( عدة مواسم بدءا 1933-1923موسم( )11كيش )

( 1399بية قد بدأت سنة )لتنقيأما متحف برلين فكانت بعثاته  ا  (1933من )

في أشورثم في ( ووالترأندريه 1917 -1399لعلماء كولدوي في بابل  )بواسطة  ا

(  1913 – 1902سفيلد في سرمن رأى  )ت( وزارة وهر1913 -1902لوركاء ) ا

(  والعالمان جوردان 1914 – 1913ننورتا ) توكولتيووالتر باخمان في كار

لمدة ان التنقيبات االلمانية استمرت (  أي 1923 – 1912لوركاء )ونولدكة في ا

( حيث 1399هنري هاينس في سنة )ألمريكيان جون بيترز وجون وا 0( سنة 30)

قام حفرياته في س ألذي أمريكي بنكألكمية كبيرة من الرقم الطينية واعثرا على 

( 1923د كييرا سنة )دوارآلثاري  إذي أرسل الومتحف شيكاغو ا, ة )أدب( بسماي

 , نهى حفرياته بعدها مباشرةا وأيتفت جانبلملا (يالشروكين)من أجل سرقة الثور 

 – 1923من سنة ) شروكينن كوردون لود وهاملتون داربي في دور ثارياآلوا

  شروكينن قضيا تماما على القصر ألعظيم ل( اللذا1931

( 1923ني في العراق وتأسيس مديرية اآلثار العراقية سنة )لوطولغاية قيام الحكم ا

لشرعية قد غير الفرنسية ( , تكون الحفريات ا1924آلثارسنة )وصدور قانون ا

( 31) لعراق غير الشرعية في عموم البريطانية سنة( والحفريات ا16ت )رإستم

( 1931ل تومبسون )لى غاية حفريات كامب( إ1346منذ بدأ اليارد حفرياته ) عاما

بحجم آلثار ما يكفي لمأل عدة متاحف نهب المتحف البريطاني خاللها وخزن من ا

حف امتاساءت مثلما  لرافدينبالد ااثار وتاريخ لى لمتحف نفسه  وأساء إوأهمية ا

 لمتروبوليتان اللوفر و برلين وشيكاغو وا
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 الى ربع مليون قطعة اثرية متر مربع واحدمن 

تشغل مساحة متر  1320حتى سنة  بالد الرافدينت اآلثار التي تمثل حضارة كان

نها أكثر مما آلن يمتلك مأصبح البريطاني وبع واحد من معروضات المتحف امر

ربع   أكثر منلعراقي وأصبح لديه  لكه أي متحف في العالم بما فيها المتحف ايمت

روض ومنها معالا نهمحوالي  مائتي ألف قطعة آشورية منها ثرية مليون قطعة أ

لواح جدارية ومنحوتات وتماثيل سومرية وبابلية ورقم مكدس في مخازنه من اال

مفخرة المتحف وتشغل خمسة  وبالنسبة الى االثار االشورية فهيطين وفخاريات 

قاعات كبيرة ترتبط ببعضها من خالل بوابات اشورية في كل واحدة منها زوج من 

البلدان المسروقة  من العراق  و االثار تصرف المتحف معوي ,الثيران المجنحة 

ات ار العراقية في ستينآلث, وقد طالبت مديرية ا مؤبدو أألخرى وكأنها حق ثابت

اع منحوتة جدارية واحدة من مئات المنحوتات المسروقة من إسترجلعشرين بالقرن ا

امها في صيانة  إستخدإعادتها إلى مكانها و ألجللقرود( النمرود )منحوتة مدربي ا

بلي إال أن المتحف رفض إعادة لملك آشور ناصر أا لقاعات في قصرحدى اجدران إ

إلتي وألصلية نحوتة اتم وضعها في مكان الملمنحوتة وأعطى بدلها نسخة جبسية ا

  ألمطارسرعان ما تحطمت بسبب ا

    جرائم وهمجية                                                       

آشور ناصر أبلي عندما كانوا يدخلون قاعة العرش وف الملك إن ضيلو تصورنا 

لتي ية االرهبة عند رؤيتهم البوابات الخارجية والداخلالدهشة وتصيبهم  كيف كانت

سود المجنحة العمالقة والمنحوتات الجدارية  أل( أزواج من الثيران وا4عندها ) يقف

وفقا للمعطيات  لمرسومة تخيلياعة العرش في النمرود انها , إن قالتي تزيو األلوان ا

ية  تعطينا آلشوروالتي تمثل شكلها أيام مجد اإلمبراطورية ا تشفة فيهالمكرية ااآلث

 لنمرودمن يدخل القاعة  اآلن في خرائب ا لضيوف , أماأولئك افكرة عن مشاعر 

لتي الجريمة ا لهمجي وحجمأن يعتصر قلبه األلم ويشعر بمدى التخريب ا فالبد

فقة ودفع رسام ورولنسون ولوفتس وروس بموا هرمزدإرتكبت من قبل اليارد و 

للحضارة  شتركوا جميعا في تدمير الصورة الرائعةفقد إ لبريطانيمن المتحف ا

ثلها خير تمثيل اال وهو الثيران لذي يحتويها ويماآلشورية وحطموا إطارها الفني ا

افى بعيدا عن لمنى الوها إللجدارية ونقمنحوتات الالف من اآلالمجنحة واألسود وا

آشورناصرأبلي لملوك )لقد قام البريطانيون وعمالئهم بتدمير قصورا,  وطنها

أبلي ( وقام آشور باني أدينا وي أ شور أخريبا و ي أسين أخوابيل اشارا  توكولتيو

( و نهب جميع شروكينلملك )العظيم لقصر لاالفرنسيون واألمريكان بتدمير 

 اجمالهسلبوا منها  لمعابد ووتم تمزيق قلوب وشرايين هذه القصور وا, منحوتاته 
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عقد  خالل عشرة سنوات  فقط وكان ذلك يشبههذا وقد تم  مدمرة وتركوها أنقاضا

إنفرطت حباته وتناثرت في أرجاء األرض وتناقلتها أيدي السراق   لؤلؤ ثمين

البريطاني واللوفر )المتاحف ان   , لدبلوماسيةوالتجار والمتاحف العالمية والهيئات ا

  الرافدينيةتجاه الحضارة كانت وراء هذه الجرائم  (وشيكاغووالمتروبوليتان  برلينو

قد عرقلت تقدم المعرفة )وان اعمالهم  يل معينجفي  ضررهانحصر التي ال ي

قد تسببوا في فمكيافيلية  عالقة في مفاهيم ألن متاحفهم, و( اكثر مما خدمتهاوالثقافة 

نها تحت تبريرات ال يرتضوللكنوز االثرية لسرقة تعتمد اإلستحواذ واوضع منهجية 

 إلستعبادأة األنفسهم ولكنهم قساة تجاه ميراث الشعوب التي كانت تئن تحت وط

 170, ورغم مرور أكثر من )االخالق واالعراف لى متذرعين بحقوق ال تستند إ

سنة( على بداية أعمال النهب في أواسط القرن التاسع عشر فهم ال زالوا يماطلون 

الشعوب, ولم يضعوا مصالح من وانين وضعوها لمصلحتهم وبالضد مستندين الى ق

ل هم مستمرون بإبداء الذرائع التي لم تعد مقبولة أي حل للمشكلة أو لمسؤولياتهم  ب

 في عصر التنوير والعولمة والثقافة العالمية 

                         

    لقردةمنحوتة مدربي ا                                                   



317 
 

   

 لمكتشفةمرسومة وفقا للمعطيات االثرية القاعة العرش لوحة                
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 ريةآلثمناظر تخيلية لقاعة العرش في النمرودعلى ضوء المعطيات ا                       

    

    

 خراب يباب  ودماربالجداريات الكاملة وهي االن  قاعة العرش كانت ملئى                       
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 -عشر  يالفصل الثان -القسم الثاني                

 تضليل إعالمي

 كبل بقيود سياسية أو أيأن ت  فقرات (4)من  ةلمكونا ةلتاليع ااضي* النريد للمو

ل تاريخ نا هو من أجل تسجيألصل في كتابيث إن اشيئ  مغاير لما نهدف إليه  ح
مسبقة مخطط لها  لمبتعدة عن أي آراءصحيح غير مشوه وأن تكون الموضوعية ا

هنالك كثير من , ة هي الغاية التي نرجو الوصول إليها بل يجب أن تكون الحقيق
منفذا  اربما سيجعل منه الخوض فيهواسابقة  انحيافي  تتمالباطل والتلفيق أحاديث 

ة التي ضمت في تاريخها خيرة هنا هوالدفاع عن الهيأ وما يهمنا لتصيدللتربص  وا
 , وكل منهم أدى دورهألجنبية مسلمين ونصارى ويهود العقول العراقية والعربية وا

ونحن إذ نذكر الموضوعات التالية بطريقة العرض السريع لها من  حسب إجتهاده
مدلوالتها السياسية البعيدة عن مجال العلم و ادقائق تفاصيلهغير الخوض في 

 آلثار ألن ذلك سيجرنا إلى منطقة مظلمة ومحظورة والتاريخ وا

 لمجنحالثور امنحوتة قطع رأس   

س الثور المجنح المكتشف ناوله هنا هو موضوع قطع رألذي نتاألول اوالموضوع 
السور الخارجي لمدينة )دور  اتبوابى أحد لماضي فيات القرن افي تسعين
 ذلك الحدث فقد أشيع وقيل الكثير عن ,لرابعة  ( العاصمة اآلشورية ا شروكين
بدون أن وفة للعراء كانت مكش لهامةأن هذه القطعة األثرية التي ثبتت هي والحقيقة ا
امة لآلثار والتراث وال تبعد عن الشارع لعة امن قبل الهيأالكافية الحراسة  توفر لها 

( مترا , وقامت عصابة 10لموصل ودير مار متي سوى )العام الذي يربط مدينة ا

 مبرتبة نقيب تقع وحدته احدهمعسكريين هم ثالثة منشخص  تتكون من ثالثة عشر
ضا أحد الصاغة في مدينة هم أيضمن, ومن  المنحوتةن مكان العسكرية قريبا م

وتشويه األحجار  لقطع بمنشار يستخدم المنحوتةرأس  الموصل وبعد قيامهم بقطع
لتي رية اأجهزة المخابرات على القطعة اآلثسيطرة المنحوتة وإفتضاح األمر ثم 

لى أفراد ألقبض ع في طريقها للتهريب ثم إلقاءو( قطع  1كانت مقطعة إلى ) 

حد عشر منهم , لتي أصدرت حكما بإإلعدام  بحق  أالعصابة وتقديمهم للمحكمة ا
وقبل تنفيذ الحكم سارع رؤساء المشايخ من قبائل المحكومين لمقابلة الرئيس السابق 

صباح ولكنه كان يضمر شيئا آخر  فلم يدع  ,لحكم أوتخفيفه وقد وعدهم خيرالتبديل ا
تقطع لمجرمين , ويقال ولم يتأكد لنا ذلك أنه كتب بخط يده )على االيوم التالي يطلع 

( ونفذ فيهم حكم اإلعدام فعال , وفي قطعوا رأس الثور المجنح رؤوسهم كما
قد إتفقت مع متحف برلين إلرسال والتراث تطورالحق علمنا أن الهيأة العامة لآلثار 

, على جسم الثورمجموعة من الخبراء لصيانة راس الثورالمجنح واعادة تركيبه 
 وتعرض المنحوتة بشكلها المقطع اآلن في القاعة االشورية في المتحف العراقي
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 لياسيناأرشد ع موضو  

فإن من يسمع أو يقرأ عن أخباره فهو عن قضية أرشد الياسين  أما الموضوع الثالث
 في كل مكان فيلدهشة حيث نجده بها تأخذه اقام واإلنتهاكات والمغامرات التي 

تبات المقدسة لعآثار العراق ومتاحف ا سارقالى الجنوب لشمال إالعراق من ا
لعراق أثر إال وهو واقف فوقه وال ال يوجد في احيث ومكتباتها والمتاحف العراقية 

كان هذا ذج فعال , توجد مكتبة مخطوطات إال وبيده مفاتيح خزائنها إن ذلك شيئ سا
ادة لكرتحف التراثية واللوحات التشكيلية  في االرجل يدخل إلى ألمحالت التي تبيع ال

النهر و المستنصرية و الصفارين ويشتري ما يعجبه وله  شارعالشرقية والكاظمية و
ن لمزاد البغدادي المحالت وكان من الرواد الدائمي مع أصحاب هذهصداقة عالقات 

ة من سيوف ألسلحابخاص له ولع و,  لتشكيليللسجاد والتحف التراثية وأعمال الفن ا
لديه مجموعة من أعمال رواد  يقال أنوإلى ذلك  وخناجر ومسدسات وبنادق وما
النادر أن نجدها عند رجال السلطة وخاصة  لهواية منالفن التشكيلي العراقي وهذه ا

ان التحليل المنطقي لهذا الموضوع هو انه بعد اقصاء المذكور  العسكريين منهم  ,
هريب ضده اخذ الكثير من المهربين والمتعاملين من مهامه بعد شيوع تهمة الت

يعطون بضاعتهم قيمة وهمية من خالل ذكر اسمه في السوق السوداء باآلثار 
 واألصل في القضية  وعائدية البضاعة له وشاع هذا االمر حتى اصبح رديفا له ,

قريبة من  وهذه المعلومات مستقاة من عدة اطرافضده كانت كما يلي التي اثيرت 
  -لموضوع :ا

صاحب محل في السوق المسقوف القريب من المدرسة  )عبد الخالق أبو السبح(كان 
سيف من البغدادي  مزادوعرض في ,  المستنصرية لبيع السبح واإلنتيكات الفضية

الفضة المنقوشة بالميناء من أعمال الصائغ الصابئي زهرون من لواء العمارة في 
سنة  هقبل لسيف موقع عليه منغة العراق  وامن أشهر صامطلع القرن العشرين و
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لياسين في مزاد العلني وإشتراه أرشد االهجري( , وقد عرض السيف في 1327)

لمزاد وإشتراه أعاد عرض السيف للبيع في نفس ا اشهر, وبعد بضعة 1991 عام

لبيع  محل وهوصاحب 1991أحداث لكويت بعد أردني من المرحلين من ا شخص

تعرض محله للسرقة  بعدلواثق وسط بغداد  وية في ساحة ااألجهزة الكهربائ
لسلطات اعليه عثرت  الذيلسيف العراق عائدا إلى األردن مستصحبا معه اغادر
لعراقية المخابرات ا والقت القبض علي صاحبه وسلمته إلىطريبيل كمركية في ال

ه بت شراءلتي تثا لوثائقا ابرزالتحقيق  مال أن يكون السيف أثريا , وفيعلى إحت
مر على حقيقته  ألعاء أصحاب المزاد الذين شرحوا او تم إستد , مزادالللسيف من 
رجال  قامالمزاد ونفس تراثي وإشتراه أرشد الياسين ثم باعه من خالل  وأن السيف
ن لياسين مإعفاء أرشد اوتم , الرئاسة الى األولي برفع نتيجة التحقيق المخابرات 

من المختصين في اآلثار تشكيل لجنة الجبرية وتم منصبه ووضع قيد اإلقامة 
 ديوان الرئاسةفي اللجنة جتمعت , واوضباط المخابرات للبت في ماهية السيف 

عدم أثرية السيف وأنه من المواد التراثية المسموح بتداولها وبناء على ذلك تم وتأكد 
 ضمنا آلثار وكان معروضغلق الموضوع ومصادرة السيف الذي أخذته مديرية ا

 ة التراثيات قاع

 والتراثة العامة لآلثارأين كانت الهيأ

 لثالثالنهر ا

لثالث وهو في مشروع النهر الدولة بتنفيذ شرين بدأت العات القرن افي تسعين
االراضي  دوانم مبزل عظيم إلحياء وإنقاذ عشرات اآلالف من  تخطيطه مشروع

 قريبا منلمشروع يبدأ اان تسبخ و تتملح وتجف وتموت وك الزراعية التي بدأت 
 هتنفيذيصب في البحروكان المشرفون على بغداد حتى أبعد نقطة في جنوب العراق ل

لشفالت لغايات سياسية , فإستخدموا الحفارات الميكانيكية وا هيسابقون الزمن إلنجاز
نهر على كتف ال هاترابوكانوا يرمون لحفر كل ما إعترض طريقهم من تالل أثرية 

من دائما ومة وكان يسبقهم النهابون لمكتفحص البقايا اريات مديرية اآلثار ولتأتي دو
ات أثرية كثيرة حيث إكتضت وقتها لمجاورة وهذا أدى إلى ضياع ثروعرب القرى ا

السوق السوداء باآلثار الصغيرة وخاصة األختام اإلسطوانية والكسر الرخامية 
 والرقم الطينية 

 

 

 قبر ألملكة شمورامات 

لقياس والمقارنة اوإجتهاد يستند على معطيات تعتمد أن أطرح هنا رأي شخصي أود 
إختصاص  بأني غير ذوإلعتراف يتعلق بنظرية إفتراضية تماما مع المقاربة ووا

بإحتمالية مكان وجود قبر الملكة  لرأي يتعلقفي الموضوع  وهذا ا إهتمام ولكن لي
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أ بنسب لخطحتمل  الصواب واوهذا الرأي ي ألسطورية شمورامات )سميراميس(ا
 لمختصين متساوية ونطرحه بين أيدي ا

تجرا  عندمالعشرين ات القرن افي عشرينهنالك مثال من التاريخ القريب حدث  
رية الموجودة على المعطيات التاريخية واآلث اني وأفترض نظرية بناءآثاري بريطا
ت نظريته مثارا للجدل وكانإال أنهم كانوا غافلين عنها , لجميع حينها تحت يد ا

ظل متمسكا بخيط رفيع من نظريته  اإلفتراضية لكنه , أحيانا وللسخرية أحيانا 
ينتهك من لقبر اليزال موجودا ولم قبر ألحد الفراعنة في وادي الملوك وأن ا بوجود

توت عنخ آمون ( , وبعد ما يقرب  لفرعونقبل أحد وحدد إسم صاحب القبر ) ا
ثابرة والفحص والتدقيق لكل متر في وادي الملوك أسفرت رة سنوات من الملعشا
وبمحاولة إجتهادية  لموضوعكبيرة وقبل أن ينفض يده عن النتائج  عن خيبة أمل ا

إلحتماالت إختار أن يحفر في مكان كان متربا لحفريات وأنقاض ودراسة ألخر ا
تر مربع م مائةاحته لسنين وهو منحدرال تتجاوز مساالف من امركومة قبل عدة 

تكشف عن بداية سلم نازل حيث كان لعمال لضربة الحظ من معاول ا جاءت ف
ري في العالم  وهو يزال أهم إكتشاف أثلذي كان وال اإلكتشاف العظيم هناك وا

 لفرعون )توت عنخ آمون(إكتشاف قبر ا

ة هامة لعراق عدة كشوف أثريالعشرين( حدثت في ا لقرنات )اوفي ثمانينات وتسعين
من قبل المؤسسة العامة لآلثار  لموفدةرية العراقية اثآليث حالف الحظ البعثة اجدا ح

لسيد مزاحم والتي تنقب منذ سنين طويلة في العاصمة اآلشورية )النمرود( برئاسة ا
  آلشورياتا  قبور الملكات عدد من  ث عثرت علىحي )رئيس البعثة سابقا(محمود

)  شروكينملك زوجة ال  لملكة ياباا)وهن  آلشوريين وبنات الملوك ا زوجات 
زوجة الملك  نينوىكنشات وموليسو م لملكةوا والملكة تاليا بنتها بانيتيوإ (الثاني

فأخرجت لنا أرض النمرود واحدا من أسرارها وأجمل  (اشور ناصر ابلي ) الثاني( 
من المعاصرات أو القريبات من عصر  كنجواهرها , وجميع هؤالء الملكات 

حقيقة لم تكن معروفة سابقا وهي دفن المهم أكد  شمورامات( وهذا الكشفالملكة )
البالط اآلشوري حيث يمتن في غرفهن في القصور الملكية وليس في قبور  سيدات
في مدينة آشور المقدسة ,  حيث كان الملوك اآلشوريين يدفنون هناك  ويبدو  ملكية

بسرية تامة وبصمت وبدون من الموروث التاريخي الشرقي أن الملكات كن يدفن 
وحيث أن ألملكة )شمورامات( كانت وصية على إبنها  الصغيرالملك   ,ضجة 

وكانت طيلة فترة وصايتها على إبنها )الخامس( أددنيراري إبن الملك شمشي أدد 
تحكم بالقوة والمتصرفة المطلقة بشؤون الحكم مما جعل الكثير من األساطير تنسج 

عمل  م( ق 309) لملك الصغير وإستلم زمام ألحكم في سنة حولها , وبعد أن كبر ا

حين أمه وقام بالحجر عليها في احد القصور الملكية الى  على الحد من سيطرة
وبما أننا حاليا نعرف أن هذا الملك قد  أدار دفة الحكم وفاتها امراة كبيرة السن , 
في النمرود  , وكالهما االن من خالل قصرين معروفين ومارس سلطته المطلقة 

التلة ويقع في وهو بناء بسيط يسمى )القصر المحروق( عندما كان وليا للعهد  الولأ
الرئيسة )االكروبولس( اما القصر الثاني فقد عثرعليه المنقب البريطاني )ديفيد 
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السور الكبير الذي يحيط بقلعة حدى زوايا ا اوتس( الذي خلف )ماكس ملوان( في
, في سبعينات القرن الماضي وكانت الغرف يد في تلول آزرجده الملك شلمانو أشار

التي كشف عنها مزينة بالرسوم الجدارية الملونة الشبيهة بالرسوم في قاعة عرش 
جده في تلول ازر, ونشر نتائج تنقيباته في كتاب حول )نشاطات البعثات البريطانية 

غابت هذه البقايا عن وعقب على اكتشافه هذا بالقول ال ادري كيف  في ميسوبتاميا(
موجودا تحت غرفة ما لملكة هذه اقبر  البد وأن يكون اذا عين ملوان   الفاحصة ,

وفي من غرف أحد هذين القصرين وفقا للعادة المتبعة عند دفن النساء بدون إحتفالية 
  *وبسرية تامة قبور مجهولة عن الناس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************* 

( جاء مجموعة من الخبراء األلمان إلى بغداد وقاموا بفحص الحمض النووي في جثامين 2003* في سنة )

ي إذا صحت تلك الملكات اآلشوريات ووجدوا أنهن لسن من عرق اآلشوريين وأنهن من اليهوديات , وبرأي
ين بحيث أنهم يتزوجون من رقي وثقافة اآلشوريانسانية ودى يف تأكيدا علميا وآثاريا لمالنتيجة فأن ذلك يض

شعب قاسي كفيه التوراة عليهم ملكات وهذا عكس اإلنطباع الذي تضويجعلون منهن  أسيراتهم من الجواري
 غليظ الطباع 
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 -عشر  الثالثالفصل  -القسم الثاني                 

 مالحظات ختامية البد منها

 اجمل تماثيل الحضارات القديمة تمثال نفرتيتي

التمثال النصفي الملون متحف برلين بإعادة أو إعارة لمصري يطالب المتحف ا 
وألذي القديمة والذي ليس له مثيل في كل الحضارات  (نفرتيتي)لفرعونية ا للملكة

مع  1912سنةفي كانون االول ( لودفيغ بورشاردعثر عليه عالم اآلثار األلماني ) 

ر لرأس نفرتيتي من حجر الغرانيت غير الملون وتوجد مفارقة ال يعرف تمثال آخ
اختار المتحف المتفق عليه بين الطرفين إقتسام اآلثاراجراء عملية سرها فعند 

ويقال ايضا سباب اخرى أو اللنفرتيتي لدواعي فنية  غير الملون المصري التمثال
رغم استمرار مطالبة المتحف وخفية , الملون التمثال  هربان العالم بورشارد قد 

 0لمطالب ف برلين ال يستجيب أبدا لهذه اإال أن متحالمصري 

                                                

 متحف برلين  –نفر تيتي    المتحف المصري    –نفرتيتي                                  

العالمية من لعربية وت اآلثارية والعلمية العقد إجتماع للهيئايجب متابعة  الدعوات  و
ليونسكو من ت ترفع إلى المتضررة بشكل دوري لوضع مقترحات وتوصياالبلدان ا

( 1991إلتفاقية لسنة )( والمعدلة في ا1970لسنة ) إتفاقية اليونسكو أجل تفعيل

رة إلى بالدها وهنالك سوابق كثي عادتهاإلثقافية وبمنع تهريب الممتلكات الخاصة ا
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سنة لمسروقة حيث أعادت إسرائيل إلى مصردت فيها دول سارقة آثارا للدولة اأعا

رية سرقت من قطعة آث عشرين الفصندوق تحتوي على  الف وثمانمائة 1991

الف آلوكذلك أعادت روسيا  ا,  نقيبات غير شرعية أثناء إحتاللهاسيناء  بواسطة ت
 لسوفيتيتحاد اإلبعد تفكك ا لةالمستقمن اآلثار واألعمال الفنية إلى الدول 

لعشرين إستعارة رقيم الواحد وا لقرنكذلك فعلت إيران حيث طلبت بداية ا* 

 ق م(139) )للملك كورش( في فترة إحتالله لبابلمن المتحف البريطاني  مسماري

ن علي لشرعية في تل عمران بغير احفرياته رسام أثناء د كتشفه هرمزلرقيم إوهذا ا
الرقيم  نمتضيو ,لتاسع عشر ة القرن افي نهايينة بابل االثرية الواقع ضمن مد

أصدره الملك اإلخميني يذكر فيه أنه منح جميع السكان في بابل حرية  امرسوم
خذ ألمتحف العبادة والتنقل والعودة إلى ديارهم التي هجروا منها لمن يشاء , ولكن ا

تحت ( 2010-10مؤخرا ) إستجاب المتحف البريطاني إال أن, لعدة سنوات  يماطل

ثالثة لرقيم لمدة محدودة هي أربعة أشهرومددت لضغط متحف طهران وقام بإعارة ا
كونه لرقيم اهذا  وتأتي أهمية ,أشهر أخرى بناء على أقبال الجماهيرلرؤية هذا األثر 

 عن حقوق االنسان في فترة احتالل بابل  االخمينية المهمةيعتبر من الوثائق 

ميلينا ميركوري  لراحلةلبت بريطانيا بواسطة وزيرة الثقافة الممثلة  اان طاليونوا *

ق م  410نيون عام ناينون وهو أعظم بناء هندسي أنجزه أليولبارثبإعادة منحوتات ا

 قدو, )فيدياس( أعظم نحاتي ذلك العصر همنحوتاتوانجز في زمن القائد بركليس 

وتاجر اثار لبريطانيا في اليونان  وكان سفيرا اللورد )الجين(  ( 1311) سنةسرقها 

وكان مبنى البارثينون )كحال باب الطلسم في بغداد( قد لعثماني في فترة اإلحتالل ا
استخدمه االتراك مخزنا للسالح والبارود وقاموا بتفجيره عند انسحابهم من اثينا, 

يس ألكروبولبإستجار عمال يونانيين إلنتزاع الجداريات من مبنى ا)الجين(  وقام
ندما أشرف وع, وسرقتها وتهريبها إلى بريطانيا تحت غطاء دبلوماسي المحطم 

وال زالت اليونان تضغط على على اإلفالس قام ببيعها إلى المتحف البريطاني 
لمسروقات ويرفض رفضا قاطعا  إعادتها بهذه ا يتمسكلذي االمتحف البريطاني 
تى ال يسجل على نفسه سابقة لمتحف تملكها بصورة شرعية وحالليونان مدعيا أن 

, إال أن اليونان مستمرة بمطالبتها بهذه ستجعل جميع الدول تطالب بآثارها
 المنحوتات مما يجعل المتحف البريطاني في موقف حرج 

سيك تطالب أمريكا بإعادة آثارها المسروقة المعروضة في المتاحف لمك*وا
لصحفيين بإخفاء  إحدى القطع األمريكية , وفي سبعينات القرن الماضي قام أحد ا
ت معطفه وإعادها ألمريكية تحاألثرية المكسيكية المعروضة في  أحد المتاحف ا

 عمال الوطنية ألتبرت ما قام به الصحفي من اعبالده ألتي أل

عود تاريخها ي*وتطالب المملكة العربية السعودية من فرنسا اعادة )مسلة تيماء( التي 
ق  م( والتي سرقها المستشرق االوربي )شارل هوبر(  الى )منتصف القرن السادس

 يحيط رامن تيماء وهي واحة في المملكة وكانت المسلة موضوعة في جد 1330سنة

يد( الذي ترك بابل ائبناية أحد اآلبار و يعتقد انها تعود الى اخرملوك بابل )نابونب
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واخر ايامه وذهب الى الواحة ليعتزل الدنيا ويخلد لنفسه في اتواجه مصيرها 

كغم ومكتوبة  110سم( ووزنها 110X43X12المضطربة , وتبلغ قياسات المسلة )

 ة خر ايام الدولة البابلية الكلديباللغة اآلرامية التي سادت في اوا

 

 مسلة تيماء      

المهمة  قمرانخربة )لفائف الميت البحرإسرائيل بإعادة لفائف من ردن أل* وتطالب ا
في متحف القدس وإستولت عليها إسرائيل عند إحتاللها  لتي كانت معروضةوا

  1967للقدس في حرب عام 

-الملكي البريطاني  لتاج* والهند تطالب بريطانيا بإعادة ماسة كوهنور التي تزين ا
 لتاسع عشر والتي سرقت من الهند في نهاية  القرن ا

 ورلمسروقة من معابد أنكوديا تطالب فرنسا بإعادة آثارها اكمب *و

ة التي سرقها يطروادها الوبدأت تطالب بآثارمن  غفوتها *واخيرا استفاقت تركيا 
 األلماني شليمان في القرن التاسع عشر 

 

 للنحات فيدياس جزء من أفريز البارثينونمبنى البارثينون و                                 

 

   كنوز مدينة طروادة من                 خربة قمران ( لفائف البحر الميت ) لفائف                      

http://www.google.jo/imgres?q=%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AB%D9%8A%D9%86%D9%88%D9%86&start=111&hl=ar&sa=X&tbo=d&biw=1011&bih=458&tbm=isch&tbnid=cCvy6UhsJ_LsXM:&imgrefurl=http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=12608&m=1&docid=R0F8NStONb4khM&imgurl=http://www.arab-ency.com/servers/gallery/9115-1.jpg&w=1296&h=849&ei=h27VUNfuKcHHtQaQ9oGYBw&zoom=1&iact=hc&vpx=2&vpy=84&dur=3884&hovh=182&hovw=277&tx=127&ty=132&sig=100254336184139435031&page=9&tbnh=127&tbnw=178&ndsp=16&ved=1t:429,r:26,s:100,i:82
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 الرابع عشرالفصل  –القسم الثاني     

                       

 المستر كوك (قضية )فصل خاص عن              

)المستر كوك( مديرا البريطاني تم تعيين (  1926 -7-12)عد وفاة المس بيل ب

قد عين مستشارا لدائرة األوقاف اإلسالمية ذلك  لدائرة االثار العراقية وكان قبل

 لسوق حيث قام بسرقات كبيرة من المساجد والمزارات وكان يشتري اآلثار من ا

السوداء ويقوم بتهريبها وبيعها  إلى المتاحف والمزادات في أوربا , وبعد افتضاح 

وهو  العراقية في المنفذ الحدودي في طريبيللكمارك امره قبضت عليه سلطات ا

تدخلت السفارة البريطانية  ثمبعد عن منصبه وأيحاول تهريب كمية كبيرة من االثار 

لتسفيره , وأصبح األمر فضيحة تندر بها البغداديون بقصيدة على لسان شاعرهم 

 -المال عبود الكرخي :

 (  ويلعنون أمك وأبوكوالتكول إنهزم كوك ال تلقلق يحبسوكيسجنوك ويضربوك)

التي تكرم علينا بعض التقارير الخاصة بالقضية  بنسخها االصلية  ونثبت فيما يلي
وحاولنا جاهدين ان نستخدم اقل  , بها قسم التوثيق في الهيأة العامة لآلثار والتراث

 في بالغرض المطلوب لوثائق ذات الصلة التي يمكن ان تعدد ممكن من ا

ليها هذا الشخص غير النزيه ومن المتابعة الدقيقة لنوعية وعدد االثار التي استولى ع
والخائن لالمانة الثقافية والعلمية التي أؤتمن عليها فقد تبين ان عدد االثار التي كان 

( 1710عدا الخرز المنحوتة والعادية )( قطعة اثرية 2170يستعد لتهريبها يبلغ )

( ختم ساساني , 40( ختم مسطح , )11( ختم اسطواني , )111وتتوزع كما يلي )

( رقيم طيني , 99( قالدة , )4, ) يةنقدقطعة ( 31خاتم من عصور مختلفة , )( 47)

( صحن 4)( صحن حجري , 21( طابوقة مكتوبة , )11( رقيم حجري , )16)

( قطعة اثرية حجرية منحوتة , 210) ( قطع غير محددة تاريخيا,171)برونز , 

( تمثال نحاس 11, )( تماثيل طينية او مزججة 37( اشكال حيوانية مختلفة , )137)

( برونزيات متنوعة 94( ملعقة برونز , ) 10( قطع اثرية سومرية مختلفة , )13, )

( احجار شبه 4( اوزان مختلفة , )37( بطة وزن من احجار منوعة , )11, )

( قطع ساسانية 96( قطع هلنستية مختلفة , )6كريمة من العصر الهلنستي , )

( مصباح حجري , 2كودورو , ) -حجر حدود (1( زجاج ساساني , )4مختلفة , )

( تمثال يوناني لهرقل , 1( تمثال سومري , )1( تماثيل ورؤوس حجرية , )9)

( قطعة من مسلة , 1( راس سهم , )2( صحن اسالمي , )1(عظام منحوتة , )6)

ال التي اضافة الى عدد غير محدد من االثار المتنوعة والمتفرقة تاريخيا ونوعيا 
 بها تحت ايا من الفقرات السابقة يمكن تبوي
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 - 1 –الوثيقة رقم 

 1932-11-17في 317الى معالي وزير المعارف برقم  كتاب صادر من دائرة االثار القديمة

 قضية اثار المستر كوك  -م

لي الشرف ان اقدم لمعاليكم صورة من كتاب المستر مكنزي صاحب مخزن الكتب في بغداد 
توجد في المتحف االن ثالثة صناديق بلغني انها تحتوي على بقية المواد  0المعنون لهذه الدائرة 

االثرية العائدة للمستر كوك وقد كان معها صندوق اخر غير انه ارسل الى الموما اليه بقرار من 
مجلس الوزراء لذا فان التعميم بشان ارسال بقية الصناديق هذه الى المستر كوك او عدمه 

اء ايضاغير انه قبل اعطاء قرار كهذا يجب ابالغ المجلس المشار اليه سيكون بيد مجلس الوزر
عن مقدار ونوع هذه االثار  فهل يمكنني والحالة هذه ان اقترح على معاليكم كي تقدموها 
بدوركم الى مجلس الوزراءوفي حالة موافقة معاليكم على هذا االقتراح ارجو ان تزودوني 

الوقت نفسه على كتاب المستر مكنزي وها انا ارفق طيه  وقد اجبت في بامركم في هذا الصدد
 توقيع مدير االثار القديمة                               صورة من جوابي هذا ايضا 
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 - 2 –الوثيقة رقم               

 في 7710رقم  –من وزارة المعارف الى مديرية االثار العامة صادر كتاب 

23/29 -11-1932 

 1932-11-17والمؤرخ في  317الى كتابكم باالشارة 

نوافق على اقتراحكم بفتح الصناديق الثالثة الموجودة في المتحف وتنظيم قائمة بمحتويلتها 
 وارسالها الينا لننظر في االمر

 التوقيع وزير المعارف                                                                      
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 - 3 –الوثيقة رقم                                                    

 –سري  -ن مديرية االثار القديمة موجه الى معالي وزير المعارف مكتاب صادر 

 1933-4 – 11حول قضية المستركوك في 

 1932-11-23المؤرخ  7710 اشارة الى كتابكم المرقم 

ن من تسع صفحات باثار المستر كوك, نظمت اقدم لمعاليكم طيه قائمة انجليزية مفصلة تتكو

وفقا لما جاء في الكتاب اآلنف الذكر, مع التقرير المشترك الذي رفعه كل من امين المتحف 

 ومساعد امين المتحف 

فالرجاء ان تضعوا القضية امام مجلس الوزراء للحصول على قراره عند اول فرصة تسنح لكم 

مكنزي بهذا القرار عند صدوره باعتباره الشخص  ,وان تبلغوا صاحب مخزن الكتب المستر

 المكلف بتعقيب قضية المستر كوك 

 التوقيع يوليوس جوردان                                                        

 مدير االثار القديمة ) وهو الماني الجنسية (                             
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 -أ  4-الوثيقة رقم                                 
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 -ب  4 –الوثيقة رقم 

 

  - 1 -الوثيقة رقم                

 1933-7-10الى وزارة المعارف في  من مديرية االثار القديمة كتاب صادر

 اثار المستر كوك -م 1933-7-9والمؤرخ  166رة لكتابكم المرقم ااش

ر , في حوزة المتحف العراقي االثار العائدة لقد ادخلت وفق االمر الوارد في كتابكم المتقدم الذك
اني الرجو من الوزارة ان تخبر المستر مكنزي معتمد  0للمستر كوك , وسيباشر بتسجيلها حاال

                                          المستر كوك في بغداد عن القرار الوزاري, او ان تأمرني ألن اقوم بذلك
 مة توقيع مدير االثار القدي
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  - 6 –الوثيقة رقم                   

 رسائل ارشيفية تخص دائرة االثار احتفظ بها المستر كوك لنفسه السباب مجهولة                 
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 – 7 –الوثيقة رقم                                    

 بخصوص المستر كوك 1931-2-1رسالة من قسم المصريات واالشوريات في المتحف البريطاني مؤرخة في 

 موقعة من سدني سمث الذي اصبح الحقا مديرا لدائرة االثار العامة 
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 – 3 –الوثيقة رقم                                                   

( 11) –خواتم  –( 6) يم طيني ( رق4) –( ختم مسطح 11) –( ختم ساساني 31) –وانية ط( اختام اس30)

 ( ملعقة برونز1) -( اناء مختلف  2) –( مصباح حجري 2) –قطع فنية سومرية  ( 1) –طينية مختلفة اعمال 

 ( اشياء غير مشخصة40)
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 – 9 –الوثيقة رقم                   

 ( رقيم طيني2) –( تماثيل طينية 3) –( اعمال غير مشخصة 61) –( ختم اسطواني 139)

 ( صحن حجري3) – ( رقيم حجري يخص الملك كوديا1)
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 – 10 –الوثيقة رقم                                                      

 ( ختم اسطواني12) –( اوزان 6) –( اناء حجري 2)–( قنينة حجرية 4) –( رقيم طيني للملك كوديا 3)

( تمثال سومري 1) –( صحن 1) –سومري  ( اناء2) –( قطع اثرية غير مشخصة 14) –تماثيل طينية  (22)

 عدد غير محدد من القطع االثرية النحاسية -( جرة نحاسية  1) –مكسور الراس 
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 – 11 –الوثيقة رقم                                                       

 ( مالعق نحاس1) –صحن حجري و( اناء حجري 22) –( خاتم نحاس 37) –( ختم اسطواني 20)

( غير 20) –( قطعة حجرية مزخرفة قطعة 1)  –( قطع طينية مزججة 20) –( نقود 9) –( رقيم طين 4)

 مشخصة 
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 - 12 –الوثيقة رقم                                

   -( تمثال نحاس 11) –(  ماعون برونز3) -( رقيم طيني  1) –( اوزان حجرية  9)  – ( نقود33)

 ( قطع اثرية منوعة3) –حجرية كبيرة  خرزة( 116) –حوتة ( قطعة حجرية من12) –( زجاج ساساني 2)

 ( اشكال حيوانية 29) –( خرزة 171) –( قطعة حجرية مكتوبة تخص الملك السومري كوديا 1)
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 – 13 –الوثيقة رقم                        

 ( رقم طين12) –( احجار نصف كريمة 4) –( خواتم ساسانية 1) –( اختام منوعة 1) –( ختم اسطواني 23)

( اشكال معدنية 47) –( حيوانات معدنية صغيرة 16) –( خرزة بعضها منحوت 37)  –( ماعون حجري 14)

 0( قنينة زجاجية رومانية1) –( عظم منحوت 1) –( ماعون نحاس 1) –( قالدة 2) –وحجرية وطينية منوعة 
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 – 14 –الوثيقة رقم                           

 ( ختم 11) –( تمثال هرقل برونز 1) –( قطع اثارية مختلفة 30) –ورقم طينية ( طابوق 13)  
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 – 11 –الوثيقة رقم                    

( راس 2) –( قطع اثرية مختلفة 90) –( اشكال معدنية 21) –( تماثيل ورؤوس مختلفة 3) –( بطة وزن 13)

( حجر حدود 1) –( تماثيل حيوانات صغيرة 10) –( خاتم 4) –( خرزة 111) –( اوزان مختلفة 22) –سهم 

 ( قالدة 2) –( زجاجيات 2) –كودورو 
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 – 16 –الوثيقة رقم                        

  –( طابوف مكتوب 11) –( قطع اثرية هلنستية 6) –( قطع اثرية ساسانية مختلفة 96) –( اختام 271)

 –( خرزة منوعة 711) –ة معدنية مختلفة ( قطع اثري37) –( رقيم حجري 1) –( رقيم طيني 62)

 ( قطع اثرية غير مشخصة23) –( قطعة من مسلة 1) –( عظم منحوت 1) –( قطع مختلفة 37) -( نقود33)
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 – 17 –الوثيقة رقم                        

ن ( ماعو1) –( برونزيات مختلفة 7) –( تمثال طيني صغير 22) –( بطة وزن 2) –( ختم اسطواني 12)

 ( قطع اثرية مختلفة وغير مشخصة 34) –( فخار سومري 2)  –( تمثال سومري بدون راس 1) –اسالمي 
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 – 13 –الوثيقة رقم                                           

 ( مواد مختلفة 43)
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 – 19 –الوثيقة رقم                                 

 ( قطعة اثرية مختلفة64)
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 – 20 –ثيقة رقم وال                       

 ( قطع اثرية مختلفة 13) –( ختم اسطواني 33)
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 -عشر  الخامسالفصل  -القسم الثاني                 

 لسستانيوى المرجع األعلى السيد علي اافت         

وقة من المتحف العراقي سواء عن قطع األثرية المسرإلحتفاظ بالعدم جواز ا))
تفاظ بها بل البد من إعادتهاإلى إلحرة أو الشراء  واليجوز المباشطريق السرقة ا

بد من إعادة ما يستنقذ لعراقي ويجوز شراء ما يعرض منها للبيع ولكن الالمتحف ا

, وهي ثالثة فتاوى تم  (( إلسالمية وغيرهاوالفرق بين اآلثار ا 0لمتحف منها إلى ا

   جمعها من قبل المؤلف على شكل فتوى واحدة لسبب وحدة جهة الفتوى

ان االمانة الموجودة في اعناق وضمائر )  -والتراث:لعامة لآلثارا* كلمة الهيأة 
ابناء الشعب العراقي تدعوهم الى المحافظة على ارث بالدهم التاريخي واالثاري , 

ى تسليم ما بحوزتهم من اثارايا كان وندعوهم باسم الهيأة العامة لآلثار والتراث ال
اضافة  مصدرهاالى قسم االسترداد مؤكدين ان من يسلم االثار اليسأل وال يسائل ,

  ( الذهب اميرة عيدان0د –ة المالية المجزية الى تثبيت حقه في المكافأ

ارهي ملك الشعب العراقي واألمة العربية واإلسالمية آلثهذه ا) :  لمؤلف* كلمة ا
ة , وهي عنصر مهم من عناصرتالحم األجيال إلنسانيم أجمع , إنها ملك اوالعال

 ( لعراقيبتاريخ بالدها , ومكانها الحقيقي هو المتحف ا
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 الفصل السادس عشر –القسم الثاني        

          

  فهرست ألصور            

 كلكامش -1

 خارطة العراق االثرية -2

 دير مار متى  –راهيم في اور لى النبي ابالبيت المنسوب إ -3

 قبر الشيخ عدي  –لى النبي ناحوم القبر المنسوب إ -4

 مدن وحضارات تلتحف االرض  –محارب  اله–اآللهة األم  -3

 رية رطة اإلتجاه الشمالي للهجرة الجزخا -12

 مسلة ادد نيراري  –نظريات هندسية  –رقم طين  -13

 لوحة تاجر األنتيكات  في بغداد   -20   

الحفار –فكتور بالس الحفار   –يوجين فالندن الرسام  –اميل بوتا رائد السراق الحفار   - 22

 يوليوس اوبيرت

  شروكينالمصطبة الحجرية التي شيد فوقها قصر  – 23   

 –تخطيط بوابة الواجهة الجدارية  – شروكينتخطيط الواجهة الجدارية للقصر في دور  -24

  -عثرعليها حطام الواجهة الجدارية كما

 تخطيط لبوابة القصر  - اطالل ما تبقى من القصر العظيم  –مجسم القصرالعظيم  - 21

بورتريت  –جداريات قاعة العرش  –شروكينتخطيط جدارية قاعة العرش في قصر 

 ي اريبا بوتريت سين اخ –شروكين

 تحف البريطاني في المثور مجنح مقطع  -وسيلة النقل النهري ينقل الثور المجنحالكلك  – 23

أربعة نماذج من المالك  – شروكيندور طراز ثيران مجنحة وتماثيل كلكامش من  – 31

 المجنح 

******* 

 عة اآلشورية في متحف شيكاغو االق – 33

 خمسة منحوتات من قاعة العرش  –شروكينبين من قاعة العرش للملك جان – 34
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ثور مجنح صغير بمالمح انثوية  -شوريين رقيم ثبت باسماء الملوك اال –مخزن السالح  – 32

 خوذة محارب اشوري  –

  لونةجدارية قاعة العرش الم – 37

 جداريات من النمرود اخذها بالس من البريطانيين في اطار تبادل المسروقاتثالثة  – 33

 تخطيط لمنحوتتين غارقتين في شط العرب  -40

العفريت   –ي ادينا وأمه نقية ور أخآش -شروكينألمقطوعة من قصر  رؤوس المنحوتات – 41

  شروكينبوابة من دور  –بوزوزو 

 أألفاق اليارد  –ألجاسوس رولنسون  – 46

السفير  –السلطان عبد المجيد األول  – رسام دهرمز ن أألخوان كريستيان والعميال - 47 
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 ألمراجع أألجنبية  + أإلنترنيت 

1- Antiques stolen from Iraq 

2- Assyrian sculaptures in the britsh museum – wallis budge 

3- Assyrian antiques in bretish museum.           

4-art theft- most wantedart/recovery project. 

5- Bronze reliefs from the gates of shelmanazer. 

6- Casualties of war-the looting of Iraq museum0 

7- from Nineveh to new York. John russel. 

8-hertage our hertage.- 

9- http//www.baghdad museum . org/secret/bages/ooo.htm. 

10- Istanbul museum Assyrian arts. 

11- Iraq museum /interenational treasure of Iraq. 

12-iraq museum in Baghdad-you tube-remambere iraqs 

13-khorsabad - paul ,e,bota 

14-Lost treasur from Iraq-orintal instatute,university of 
Chicago. 

15- nimrud relef for sale. 

16-nationalgeografic news-tresure of Iraq –part 1,21 

17- nemrod and its remain – max  mallawan  

18-red list of cultural object at risk. 

19- stolen ston: the modern sack of Nineveh . john russel. 

20- the Iraq ware and archaeology. 

21-the luck of Nineveh. 

22-thieves of Baghdad- Mathew bogdanos. 
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23-the rape of mesopatamia.- Lawrence rothield. 

24- the ston of Assyria – c-j- gadd0 

25- the most amazing ancient object ofmystry in history. 

26- unesco magazen. 

27-who ouns antiquity- james cuno. 
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العدد الصحيح لرقم المكتبة خمسة وعشرون الف  –جورج سمث عالم وسارق اثار  –باني ابلي 

فن  -عصر الكمال واالزدهار –فن ألجداريات أآلشورية   –قيم الف رقيم ربع مليون رقيم ر
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مدينة  –شور مدينة آ –غنائم حرب –لعالمأكبرمدينة أثرية في أ –سر من راى  –ينضب 
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هواجس  –لحضارةألبحث عن جذور أ –ور أ –عشرين ألتنقيبات ألبريطانية في بداية ألقرن أل 
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 الفصل الثامن  -القسم األول  –133* 

كهف شانيدر وإنسان  –لمجنح كييرا يسرق الثور أ –لخصب أ الهآبو  –شنونا أ –أألمريكان  

 مسلة ادد نيراري  –تل الرماح  -لنياندر تالأ
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 ألول الفصل ا –لثاني ألقسم أ -191* 
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 منحوتة ألغريفين ألحضرية  –سراق ومهربون  قناصل ورجال دين  -لتهريبسرقة أآلثار وأ 
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 الفصل الرابع  -القسم الثاني  –207* 
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  لجديدة للمتحف ألبناية أ -وأجيال من اآلثاريين لمتحف إدارة أ

 الفصل الخامس   -اني القسم الث  – 211

ألسراق بحماية  –لعشرين مغول ألقرن ألواحد وأ -موعد مع ألكارثة –لعراقي سرقة ألمتحف أ 
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عند جهينة الخبر و –ثانيا - لدقيقة ات ألمعلومتضارب أألقوال وإنعدام أ -اوال التعليقات التالية 

العامة والسادة المدراء العامون في الهيأة  السياحة واآلثاررسالة الى انظار السادة وزير - اليقين 

القرن التاسع  -2 –المقبرة الملكية في اور  -1    لآلثار والتراث المحترمون ) في كل زمان( 

بيان  -6 –لين متحف بيرغامون في بر -1-متحف شيكاغو  -4 –متحف اللوفر -3- عشر

المسلة -9-مكتبة سبار  -3 –متحف المتروبوليتان  -7 –هو قانون االثار االول  –الجنرال مود 
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ية في القرن قائمة سوداء باسماء الحفارين الذين سرقوا االثار الرافدين -14-العقل العراقي 
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ولة عنها أألضرار ألتي تسببت فيها قوات أإلحتالل بصورة مباشرة  وأألضرار ألتي كانت مسؤ 

 – -ابل التخريب في ب  -الحفائر غير الشرعية بحماية الكالشنكوف  - –بصورة غير مباشرة 

أوال :  –لثقافية ة ألتي لحقت بالبنيأألضرار أ -)سر من رأى ( سامراء لتخريب في مدينة أ

أألماكن ألمقدسة  -ثالثا   -ألمكتبات ومتاحف ألفنون ألتشكيلية -ثانيا    –لعراقيةألمتاحف أ

 -––لدينية وألمعالم أ
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