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بقوله�« :إن حمو الذاكرة التاريخية ،من خالل �إتالف الرتاث
والنهب املنظم ،و�إقامة املع�سكرات فوق املواقع الأثرية اله�شة،
م ْثل متركز احل�شود الأمريكية يف مدينة �أور القدمية ،وعدم
جتنب احلقول التي كابد علماء الآثار لإخراجها ميثل جرمية
متعمدة وب�سبق الإ�ضمار .فقد كافح باحثون طويال لإب��راز
تطور الزراعة يف تلك املناطق منذ �سبعة �آالف �سنة ،وللإحاطة
بظاهرة املدينة-الدولة يف «�أوروك» ،ولإعادة تنظيم �أر�شيفات
الر ُقم الأكدية وال�سومرية التي ت�شهد بتواجد جمتمع متعدد
الأعراق ،و�صوال �إىل الك�شف عن مناطق �ضمت �ألواح حمورابي
ال�ع��ائ��دة �إىل  1700ق�ب��ل امل �ي�لاد ون�ب��وخ��ذن���ص��ر ال ��ذي ام�ت��دت
�إمرباطوريته من اخلليج العربي �إىل املتو�سط».
�صحيح �أ َّن الكاتب باولو برو�سا�سكو يندِّد مبا َح َ�صل للآثار
العربية خ�لال الع�شريتني الأخ�يرت�ين ،ولكنه ال يذهب �إىل
غور امل�س�ألة� .إذ ثمة قناعة رائجة يف الت�صورات الغربية ،جتد
دعما حثيثا من �إعالمه� ،أن الغرب هو املوكل ب�تراث ال�شرق
والو�صي عليه ،بو�صفه احلا�ضن واحلامي للرتاث امل�سيحي
ال�ي�ه��ودي .وا�ستند ذل��ك االدع ��اء �إىل ت�ق� ُّول م�ف��اده �أن �أه��ايل
املنطقة العربية ال يجلون تراثهم ال�ق��دمي ،على اعتبار �أنه
تراث «مدن�س» و»جاهلي» ،وبالتايل الغرب هو املعني بحفظه،
والو�صي على تراث الب�شرية مبختلف �أ�شكاله .وهي يف الواقع
مقولة مغر�ضة تربر اال�ستحواذ على �إرث الغري بق�صد انتزاعه
وح�ي��ازت��ه .ويف تلك الأج ��واء امل�سكونة مبطامع اال��س�ت�ح��واذ،
تطورت �أعمال نهب الرتاث الفرعوين والعراقي والقرطاجي
والفينيقي .وق��د كانت املتاحف الغربية منذ بداية �إن�شائها
م�ؤهلة لهذا الغر�ض بق�صد ا�ستقبال القطع الأثرية ال�ضخمة
من ت��راث ال�شرق ،التي يُزمع ترحيلها من خر�سباد ونينوى
ومنرود و�سوريا وم�صر ولبدة وقرطاجة .ويف هذا الإطارَّ ،
مت
افتتاح �أق�سام الآ�شوريات يف اللوفر �سنة 1847م ،ويف املتحف
ال�بري�ط��اين �سنة 1853م ،وج ��رى ا�ستجالب «ب��واب��ة ع�شتار»
نحو متحف برلني ،ومت ترحيل �آالف اللوحات الف�سيف�سائية
من قرطاج وح�ضرموت التون�سية (�سو�سة) وعديد امل�سالت
امل�صرية .وللذكر؛ ف�إ َّن بوابة ع�شتار ال�شهرية� ،إحدى بوابات
مدينة بابل الثالث ع�شرة ،التي ُر ِّحلت �إبان القرن املا�ضي �إىل
متحف برلني �سنة  1927حتديدا ،تبقى �أح��د عناوين الآث��ار
املرحلة �إىل كربيات املتاحف العاملية.
العراقية َّ
ُّ
كل ذلك �أتى �ضمن املوجة الأوىل من ترحيل الآثار امل�شرقية،
ال�ت��ي انطلقت منذ �أواخ ��ر عهد ال��دول��ة العثمانية ،وام�ت��دت
على مدى الفرتة اال�ستعمارية ،وهي موجة علنية متت على
م��ر�أى وم�سمع من الأه��ايل .فالنا�س يف ذل��ك العهد غارقون
يف بحر م��ن ال�لام�ب��االة والأم �ي��ة .وه��ي ال�ف�ترة ال�ت��ي �شهدت
تهريب �أهم الآثار والتحف واملخطوطات من البالد العربية
(ترحيل خمطوطات اليمن بتدبري من الإي�ط��ايل جو�سيبي
كابروتي الذي هرب �ستني �صندوقا ح َوتْ ما يربو على 2040
خم�ط��وط��ا؛ وجتميع خم�ط��وط��ات ال �ق��ر�آن ال�ك��رمي امل��ودع��ة يف

مكتبة الفاتيكان (مئة و�أرب��ع و�أرب�ع�ين خمطوطا) ومثيلتها
يف مكتبات روم��ا (�إح ��دى و�سبعني) ،وه��ي واردة يف معظمها
من جامع الزيتونة املعمور وزواي��ا منطقة جنوب ال�صحراء
ومكتبات فار�س والهند).
وق ��د مت � َّي ��زت م��رح�ل��ة ال�ن�ه��ب الأوىل لآث� ��ار ال �ب�ل�اد ال�ع��رب�ي��ة
وث��روات�ه��ا مب�شاركة بع�ض ال�سفراء والقنا�صلة الأوروب �ي�ين
يف الإيالة العثمانية� ،إ�ضافة �إىل �أ َّن تعاطي ه��ؤالء املبعوثني
ال�سم�سرة يف اللقى والتحف يبلغ حد التناف�س املقيت بينهم.
فقد كان كل من بول �إمييل بوتا ( )P.É. Bottaو�أو�سنت
ه�ن�ري الي � ��ارد (- )A.H. Layardوه �م ��ا م ��ن �أوائ ��ل
املن ِّقبني ال�ه��واة ع��ن الآث ��ار العراقية وترحيلها نحو الغرب،
دبلوما�سيني تابعني حلكومتي فرن�سا و�إجنلرتا لدى ال�سراي
العثماين.
لن�شهد اليوم املرحلة الثانية من ترحيل الآثار العربية نحو
العوا�صم الغربية ،وه��و ي�أتي �ضمن موجة مركبة للتهريب
ت�شهدها املنطقة .املوجة الثانية من تهريب الآثار العربية� ،أي
املوجة املعا�صرة ،ال تزال حمكومة باملربرات نف�سها واالدعاءات
ذات�ه��ا؛ فالتغا�ضي ع��ن نهب الآث ��ار ال�شرقية وترحيلها نحو
الغرب ي�ستند �إىل ما ي�سميه امل��ؤرخ والأث��ري الإيطايل ماريو
ليفِراين ادعاء «الإرث املعنوي» لتملك تلك الآثار.
�صحيح �أن كتاب الباحث برو�سا�سكو �ضم �صفحات قيمة ،ت�شري
�إىل التدمري املنظم ل�ل�آث��ار العربية ،لكن �صاحبه ال يغفل
عن �أن ما ح�صل هو يف جانب منه نتاج ت�صفية ح�سابات مع
الذاكرة ،كما ي�سميه ،الذاكرة املثقلة باجنراحات الدكتاتورية،
وهو ما ح�صل يف تون�س وليبيا وم�صر و�سوريا ،مبا حلق بع�ض
املعامل التاريخية من �ضرر �أي�ضا ،ولكن بدرجات �أق��ل حدة،
وهو نوع من الث�أرية العدمية املتوجهة نحو الذات .وعلى ما
ير�صد برو�سا�سكو ثمة �شبكة دولية للتهريب املنظم للآثار
العربية تتحرك على جبهتني :بات طرفها املاكث يف البلدان

«التومبارولو» كما
العربية يتجاوز عمل «نبا�ش القبور»� ،أو
ْ
ي�سميه ،الباحث عن مقابل زهيد ،والذي عُرف �سابقا �ضمن
احلفريات الع�شوائية غري القانونية� ،إىل �سرقة �إلكرتونية
قائمة على معرفة ودراي ��ة ،لأن م��ن ي�سرق امل�سلة ال���س��وداء
ل�شلمن�صر و�إن��اء ورك��اء املقد�س العائد �إىل خم�سة �آالف �سنة
ال��ذي عرث عليه يف �أور ،هو خبري �أث��ري ولي�س ل�صا مبتدئا،
يتقا�سم الأدوار م��ع ��ش�ب�ك��ات ت�ه��ري��ب دول �ي��ة ع��اب��رة ل�ل�ق��ارات
ت�ضمن و�صول الآث ��ار �إىل دوائ��ر امل ��زادات التجارية العاملية.
وكما ي�برز برو�سا�سكو �أي�ضا هناك حرفية يف ت��روي��ج الآث��ار
اليوم ،فبمجرد �إعالن نهب املكتبة الوطنية يف بغداد وحرقها
�أط�ل��ت العديد م��ن ن�سخ ال�ق��ر�آن ال�ك��رمي ال�ن��ادرة ومن ��اذج من
املخطوطات العربية النفي�سة يف �أ�سواق التحف العاملية.
وحت��ت ع�ن��وان «��س��وق ع��ادي��ات �أر� ��ض ال��راف��دي��ن على ال��وي��ب»،
كتب برو�سا�سكو رفقة روبارتا بويرو :حتولت املزادات من دور
العر�ض املعروفة �إىل ف�ضاء الإنرتنت .ثمة اتهامات جادة من
الكاتبني ب�أ َّن كوارث العراق وم�صر و�سوريا التاريخية تك�شف
عن وجود مافيا دولية تت�ألف من �سما�سرة الآثار ،والتي باعتها
يف الغرب مرفوقة بجملة من �أ�صحاب املجموعات و�سل�سلة
من املتاحف اخلا�صة يف ه��وجن ك��وجن ويف العوا�صم الغربية.
وعلى �سبيل الذكر ،يربط الباحثان ن�شوء جمعية باعة الآثار
اخلوا�ص املتنفذة« ،املجل�س الأمريكي لل�سيا�سة الثقافية» �سنة
 ،2001التي تنادي بتحرير �سوق الآثار ،بال�سعي للتقلي�ص من
الت�ضييقات القانونية على �أن�شطتها وم�شاريعها الدولية؛
فالعديد من دوائر باعة التحف والآثار يف العوا�صم الغربية
ت�ضغط ل�سن قوانني للملكية الثقافية ل�صاحلها ،ت�سمح لها
بنقل ال�ثروات الفنية وحيازتها وفق مرادها .و�سوي�سرا من
ج��ان�ب�ه��ا ت�سمح ب��احل���ص��ول ع�ل��ى وث�ي�ق��ة ملكية ق��ان��ون�ي��ة لأي
قطعة �أثرية �أو عمل فني ،يث ُبتْ بقا�ؤه �أكرث من خم�س �سنوات
على �أرا�ضيها ،ويف هذا الو�ضع املتداخل ُت ِّثل لندن وباري�س
ونيويورك �أهم �أ�سواق التجارة غري امل�شروعة للآثار.
*****
نبذة عن امل�ؤلف:
باولو برو�سا�سكو� :أ�ستاذ علم الآثار وتاريخ فن ال�شرق الأو�سط
يف جامعة الدرا�سات بجنوة � -إيطالياَ .د َر���س يف العديد من
اجلامعات الأجنبية خارج �إيطاليا ،كما قام ب�أبحاث �أثرية يف
�سوريا والعراق ومالطا.
---------------------------------------- الكتاب« :الكنوز املنهوبة ..اختال�س تراث ال�شرق الأو�سطالفني».
 ت�أليف :باولو برو�سا�سكو. ال�ن��ا��ش��ر :م�ن���ش��ورات ب��رون��و م ��ون ��دادوري (م�ي�لان��و)،2016 ،باللغة الإيطالية.
 عدد ال�صفحات� 208 :صفحات.*

باحث �إيطايل من �أ�صول مغاربية



جامدى األوىل  1438هـ  -فرباير 2017م

«الكنوز المنهوبة» ..اختالس تراث الشرق األوسط الفني
لباولو بروساسكو

أمين منار *
ً
م�ست تراثه الثقايف والفني .وقد �شكَّل ُم ُ
ُ
ثلث العراق و�سوريا وم�صر �أ ْب َرز
أحداث التي �أملَّت بامل�شرق العربي -خالل العقدين الأخريين� -أ�ضرار ًا
خلَّفتْ ال
فادحة َّ
املت�ضررة.
الف�ضاءات
ِّ
�أ�ستاذ التاريخ الفني لل�شرق الأو�سط الإيطايل باولو برو�سا�سكو ،حاول تتبع الأ�ضرار احلا�صلة وال�شبكات واجلهات النا�شطة يف ذلك ،وما لتلك الأعمال من انعكا�سات
على الذاكرة اجلماعية ل�شعوب املنطقة .حيث يتناول الباحث يف كتابه «الكنوز املنهوبة» -املعني بامل�س�ألة� -أربعة حماور �أ�سا�سية :تداعيات نهب متحف بغداد
وحيثياته؛ والأطراف املتورطة يف �إتالف الآثار العراقية؛ والربيع العربي و�آثاره على الرثوات الثقافية؛ و�سوق العاديات والتحف عرب �شبكة الويب .وي�ستعيد
الباحث الإيطايل يف م�ستهل كتابه� ،ضمن املحور الأول ،حيثيات غزو العراق (2003م) وم�س�ألة ا�ستهداف ف�ضاءات ثرواته التاريخية الفنية والأثرية ،وهل هو
متعمد ومق�صود يف نطاق خمطط ما ُ�سمي بـ»الفو�ضى اخلالقة»� ،أم الأمر يتعدى قوات االحتالل والأطراف املوالية لها يف الداخل لينح�صر �أ�سا�سا يف بروز مافيا
تهريب دولية متعددة اجلن�سيات �أطلت بانهيار الدولة؟ وهي مافيا جاهزة لالنق�ضا�ض على كل ما هو نفي�س ،يف �أي حلظة ويف �أي دولة ،ما �إن يتهدد كيان الدولة.
ويف الأث �ن��اء ،ال يغفل الباحث برو�سا�سكو ع��ن التعريج على
التعبئة النف�سية التي تع َّر�ض لها اجلندي الأمريكي؛ بو�صفه
امل��وك��ل مب�صري م��ا ه��و نفي�س يف ذل��ك البلد وال��و��ص��ي عليه،
خ�ص�ص
وم ��ن ث � َّم ح�ي��ازت��ه وت��رح�ي�ل��ه ن�ح��و م�ق��ر �آم ��ن؛ ح�ي��ث
َ
امل��ؤل��ف ف�ص ً
ال على حِ ��دة حليثيات نهب متحف ب�غ��داد ال��ذي
يعود ت�أ�سي�سه �إىل العام  ،1924والذي يُعد من بني �أهم �أربعة
م�ت��اح��ف يف ال �ع��امل :امل�ت�ح��ف ال�بري�ط��اين وال�ل��وف��ر الفرن�سي
وم�ت�ح��ف ب�يرج��ام��ون الأمل� ��اين ،م�ب�رزا ف��داح��ة الأ� �ض ��رار التي
حل�ق��ت ب�ه��ذا امل�ع�ل��م ال�ت��اري�خ��ي .وت �ع��ود �أه�م�ي��ة متحف ب�غ��داد
الأث��ري��ة والفنية �إىل رح��اب��ة الع�صور ال�ت��ي يغطيها ،ح��وايل
ع�شرة �آالف �سنة م��ن ال�ت��اري��خ ،املمتدة م��ن احلقبة الأك��دي��ة،
م��رورا مبختلف احل�ضارات الالحقة ال�سومرية والآ�شورية
وال�ب��اب�ل�ي��ة وال�ف��ار��س�ي��ة الأخ�م�ي�ن�ي��ة وال���س��ا��س��ان�ي��ة �إىل ال�ف�ترة
الإ�سالمية.
وقبل ح�صول الكارثة العراقية ،ح� َّذر ع��د ٌد من علماء الآث��ار
الأمريكان من تداعيات انهيار الدولة؛ ملا له من انعكا�س على
ال�ثروات الثقافية يف العراق وذلك قبيل االجتياح ،و�سعوا يف
�إن�شاء موقع ويب �أبرزوا من خالل �صفحاته احلقول واملعامل
واملتاحف التي ينبغي جتنبها وحمايتها ،والعمل على املحافظة
عليها يف ح��ال ن�شوب �صراع م�سلح ،وه��ي واقعة خ�صو�صا يف
نواحي بغداد واملو�صل .بلغ ذلك التح�سي�س� ،إىل جانب تدخالت
مبا�شرة ملديري متاحف وعلماء �آثار لدى ال�سا�سة الأمريكان،
ح� َّد �إع ��داد قائمات حمميات ( ،)no-strike listكانت
ُتقدم كلما �سنحت الفر�صة �إىل املعنيني واملتنفذين الأمريكان،
لكنها ذهبت �أدراج الرياح؛ الأمر الذي جعل الباحثة الأثرية
العراقية زينب بحراين ُت ِّمل �إدارة بو�ش االبن كارثة ما حل
بالرتاث العراقي ،وهو ما لي�س له نظري يف التاريخ احلديث.
حيث ترا َف َق م�شروع تفريغ العراق ونهب ثرواته مع ادعاءات
ت�صدير الدميقراطية .يف واق��ع الأم��ر مل يكن متحف بغداد



وحده عر�ضة للنهب ،بل تعر�ض متحف الفن املعا�صر لل�ضرر
�أي�ضا .وبح�سب �أ�ستاذة الفن العراقي ندى �شبوط ،فقد توارى
 7000عمل فني يعود لرعيل امل�ؤ�س�سني الأوائل للفن العراقي،
كانت قد ُجمعت يف ذلك املعلم منذ ثالثينيات القرن املا�ضي،
ناهيك ع� َّم��ا تع َّر�ضتْ ل��ه �أك��ادمي�ي��ة ال�ع�ل��وم وم�ؤ�س�سة امل�سرح
وال�سينما ومدر�سة املو�سيقى والرق�ص من اختال�س ونهب.
وعلى ما ُي ْورِد ُم�ؤلف «الكنوز املنهوبة» ،فقد اكتملتْ م�سرحية
ن�ه��ب الآث� ��ار ال�ع��راق�ي��ة ب ��إر� �س��ال  13مفت�شا ب�ق�ي��ادة كولونيل
املارينز ماثاو بوغدانو�س ،يف ال��واح��د والع�شرين من �أبريل
 ،2003للتحقيق يف الأح ��داث .وبعد �صدور التقرير النهائي
وج ��ه امل ��دي � ُر ال �ع��ام ملنظمة ال�ي��ون���س�ك��و حينها
ل�ب��وغ��دان��و���سَّ ،
كو�شريو مات�سورا تنبيها للطرف الأم��ري�ك��ي حثه فيه على
ت�شديد �إج� ��راءات ال��رق��اب��ة وات �خ��اذ ت��داب�ير حل�م��اي��ة احل�ق��ول
الأث��ري��ة وامل�ؤ�س�سات الثقافية .عقب ذل��ك ،ت�س َّرب حديث يف
ال�صحافة العاملية عن ت��واط��ؤ �أف��راد من ق��وات االح�ت�لال مع
ع�صابات التهريب املحرتفة.
ويت�ساءل الباحث باولو برو�سا�سكو �-ضمن املحور املخ�ص�ص
ل�ل�أط��راف امل�ت��ورط��ة -ع�م��ن وق��ف وراء ن�ه��ب متحف ب�غ��داد؟
وم��ا ه��ي �أه ��داف ذل��ك؟ �صحيح ث َّمة ت�ه��اون م��ن قِبل �سلطات
االح �ت�ل�ال وث �م��ة ل���ص��و���ص حم�ت�رف ��ون يف اخ �ت�لا���س الآث � ��ار،
ولكنْ هُ ناك ٌّ
غل �أي�ضا داخل ال�ضمري اجلمعي العراقي ،كون
الف�ضاءات وامل�ع��امل التاريخية املنهوبة ه��ي ف�ضاءات رمزية
لنظام البعث �شيدها لإبراز �سطوته و�إ�ضفاء �أبهة على نظامه.
ومن هنا ،كان احتفا�ؤه ببابل القدمية منوذجا لعراق �صدام
ح���س�ين ،ال�ت��ي ج��اء ترميمها لأغ��را���ض ا�ستعرا�ضية ال متت
للتاريخ ب�صلة ،لِ ��ا ي��دف��ع ال�ن�ظ��ام م��ن ح��اف��ز �سيا�سي دع��ائ��ي.
وكانت احلالة الأك�ثر ا�ستهجانا يف ا�ستعادة التاريخ العراقي
وف ��ق ب��اول��و ب��رو��س��ا��س�ك��و� -إق��ام��ة امل �ع��امل ال�ت��ي تخلد ذك��رىالبابليني ،مقلدة ما فعله مو�سوليني يف حنينه ملا�ضي روما

امل�ج�ي��د ،ج��اء ذل��ك التقليد ب���ص��و ٍر مت�ث� ُل ح�م��وراب��ي ونبوخذ
ن�صر ،متخذا نظام البعث �إياهما مثاال وعنوانا لنظامه؛ مما
دفعه خلو�ض �أعمال ترميم مكلفة وزائفة علميا.
ومهما تنوعت االت�ه��ام��ات يف حتميل م�س�ؤولية ت�ل��فِ ث��روات
ال �ع��راق ال�ث�ق��اف�ي��ة ،ف ��إن ذل��ك ال يقلل م��ن م���س��ؤول�ي��ة ال�ق��وات
الغربية فيما حلق بالعراق من انتهاكات� .إذ مل يتوقف النهب
عند االختال�س ،بل رافقته موجة متاجرة غري م�شروعة ب�آثار
البلد كانت �سوقها رائجة يف الغرب.
وحتت عنوان« :ملن ينتمي املا�ضي؟» ،يُطلق باولو برو�سا�سكو
على ما جرى يف العراق «جرمية القرن» ،جراء ه ْول ما ح�صل
لآثار البلد .ويف �إجابته عن ذلك ال�س�ؤال يعيد الكاتب النظر
يف الرت�سانة القانونية الدولية التي تتعلق بالرتاث الثقايف:
معاهدة الهاي  1954املعنية بحماية املمتلكات الثقافية يف حال
ن�شوب نزاعات م�سلحة ،واتفاقية اليون�سكو العائدة �إىل العام
 .1970وكلتاهما تقر بحق ال�شعوب يف متلك ثرواتها وحفظها،
وما متليه على القوى الغازية ،يف حال ن�شوب نزاعات ،تفادي
املواقع واملتاحف احلاوية لتلك الرثوات .كما �أ ْر�ست الأعراف
الدولية قواعد ُتلحِ ق مبقت�ضاها ثروات احل�ضارات القدمية
ب�أ�صحابها وورثتها ،لت�ضع حدًّا الدع��اءات «الورثة املعنويني»
املنافية لروح القانون ال��دويل يف امل�س�ألة .مل يطبق من ذلك
�سوى النزر القليل يف العراق ،فبدخول الأمريكان بغداد عام
 2003تبخر «قناع �أوروك»� ،أو ما يعرف ب�سيدة الوركاء ،الذي
يعود تاريخه �إىل � 3300سنة قبل امل�ي�لاد ،وموناليزا من��رود،
وح�ل��ي ملكات من ��رود ،ناهيك ع��ن �أل ��وف الأل ��واح امل�سمارية.
ُ
ويذكر �صاحب الكتاب �أ َّن مراعاة الأع��راف الدولية من �أجل
احلفاظ على تراث ال�شعوب قد تعر�ض النتهاكات فا�ضحة من
قِبل الأمريكان والقوات الغازية ،ما يدعو ملراجعات حقيقية
و�إعادة نظر.
ويختتم برو�سا�سكو حديثة ب�ش�أن �س�ؤال« :ملن ينتمي املا�ضي؟»

