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عشر سنوات على سرقة اآلثار العراقية
لم ينجز بعد إال أرشفة
 40.000قطعة من
أصل مجموعة تتجاوز
الـ250.000

قبل  10سنوات ،دخل مجهولون إلى متحف العراق
الوطني أو متحف بغداد ،وسرقوا قسمًا كبيرًا من
محتوياته .فتحوا أب��واب املخازن ،وأخ��ذوا مجموعة
األختام األسطوانية وهربوا تاركني أب��واب القاعات
ومكاتب الهيئة العامة لآلثار والسياحة ّ
مشرعة .أبواب
املتحف العراقي ال تزال مغلقة أمام الزوار ،والعمل في

أروقته يتابع يوميًا ،لكن ببطء شديد .فخالل السنوات
العشر املاضية ،لم تنجز أي عملية عرض للقطع ،وال
ُ
حتى جردة للمخازن .واجهة املتحف التي ت َع ّد من
معالم بغداد تتعرض اليوم لعملية «تطوير» تهدف
إلى استبدالها بنسخة عن بوابة عشتار .لكن الوضع في
املواقع إلى تحسن ...بطيء

ارتفعت الميزانية
للمتاحف والتنقيبات،
وارتفعت الرواتب وبدأت
عملية توظيف جديدة

البناء الحالي
ملدخل متحف
بغداد سيكون
من الباطون
الطني
بدل ّ
املجفف
(أ ف ب)

متحف بغداد لم ينفض آثار الغزو
جوان فرشخ بجالي
ّ
دب� � � ��ت ال � �ف ��وض ��ى ف � ��ي ب � �غ � ��داد م� �ن ��ذ ع �ش��ر
س� �ن ��وات .ب � ��دأت ع �م �ل �ي��ات ال �ن �ه��ب لتشمل
ّ
املتحف الوطني وال ��وزارات .حلت املأساة
لتضاف إل��ى بشاعة ال�ح��رب ،فكان الخبر
ف��اج�ع��ة ع�ل��ى ال�ع��راق�ي�ين ون�ق�ط��ة س ��وداء ال
ت�غ�ت�ف��ر ل�لأم �ي��رك �ي�ين .اس �ت �ع �ج��ل ال��رئ �ي��س
األميركي آنذاك ،جورج بوش ،فريقًا من الـ
 F.B.Iللتحقيق بسرقة املتحفّ .
مرت عشر
س �ن��وات ول��م تنشر ب�ع��د ن�ت��ائ��ج التحقيق
ّ
للعراقيني ،رغ��م أن امل�س��ؤول ع��ن القضية،
امل ��دع ��ي ال �ع ��ام ال �س��اب��ق وال �ك��ول��ون �ي��ل في
ال�ج�ي��ش م��اث�ي��و ب��وغ��دان��وس ،ن�ش��ر كتابًا
عن مهمته في بغداد وجال في محاضرات
على العالم أجمع إلشراك الجماهير قصته
ال �ه��ول �ي��وودي��ة ،ف �ك��اد أن ي�ص�ب��ح إن��دي��ان��ا
جونز ج��دي�دًا! رغ��م كل ذل��ك ،لم يقف يومًا
ش��رح نتائج
وزي ��ر أو م �س��ؤول ع��راق��ي ل�ي� ّ
التحقيقات .وبقي الغموض يلف القضية.
من هم هؤالء السارقون املحترفون ،وكيف
دخلوا املتحف ،وكيف عثروا على مفاتيح
املخازن ،وأين بيعت هذه القطع ،وما هي
الكمية الفعلية؟ أسئلة بقيت دون أجوبة.
عاملة اآلث��ار العراقية املخضرمة واملقيمة
في لندن ،الدكتورة ملياء الكيالني ،تشرح
ّ
أن الوضع اليوم في املتحف العراقي في
ّ
ت �ق��دم ب�ط��يء ج �دًا .ف�خ�لال زي��ارت�ه��ا ب�غ��داد
في األسابيع املاضية ،جالت على ّالقاعات
ال�ت��ي ال ت��زال مغلقة .وت�ق��ول ب�ت��أث��ر كبير:
«املتحف غير جاهز الستقبال ال��زائ��ري��ن؛
فالقطع الصغيرة غير معروضة ،وبطاقات
التعريف غير موجودة .بالفعل ،لقد أنجز
الفريق اإلي�ط��ال��ي م��ن مركز «س�ك��اف��ي» في
تورينو القاعات اإلسالمية ،ويعمل اليوم
على إع��ادة تأهيل القاعة اآلش��وري��ة ،التي
ستكون رائعة».
ويشير البروفسور ماغواير غيبسون من
جامعة شيكاغو إلى أن «املتحف قد جهز
بكافة اآلالت الضرورية للتحكم بالحرارة
داخ� � ��ل ج � ��دران � ��ه ،وأع � �ي ��د ت �ص �م �ي��م ج �ه��از
اإلض � ��اءة ،ل�ك��ن ي �ب��دو أن ع�م�ل�ي��ة االف�ت�ت��اح
موقتة وتنحصر باالحتفاالت السياسية
الكبرى» .فمنذ اندالع حرب الخليج األولى
والثانية ،وخالل االحتالل األميركي ،اتبع

امل�ت�ح��ف م �ب��دأ اف �ت �ت��اح ق��اع��ات��ه مل�ن��اس�ب��ات
سياسية ف�ق��ط .ف�ف��ي س�ن��ة  2003افتتحت
القاعات لساعات معدودة ليطمئن الحاكم
األميركي إلى كنز نمرود ،وفي سنة 2009
افتتح ل�ي��وم واح��د ف�ق��ط ،وذل��ك الستقبال
رئيس الحكومة.
ّ
ص �ح �ي��ح أن ال� ��وض� ��ع األم � �ن� ��ي ال ي�س�م��ح
باملجازفة ،لكن الكيالني تؤكد «أن العمل
ب�ط��يء ل��درج��ة يصعب فهمها .فالقاعات
ً
م � �ث �ل�ا ي � �ج ��ري ت��أه �ي �ل �ه��ا م � �ج� ��ددًا ب�ح�ج��ة
تغير طريقة العرض .واليوم يعاد العمل
بالقاعة السومرية التي كانت قد أنجزت
ق�ب��ل س�ن�ين .ع ��ودة إل��ى ن�ق�ط��ة ال�ص�ف��ر .أم��ا
بالنسبة إل��ى الئ�ح��ة ج��رد القطع األث��ري��ة،
�ار فيها منذ أرب��ع سنوات ،ولم
فالعمل ج� ٍ
ي�ن�ج��ز ب�ع��د إال أرش �ف��ة  40.000ق�ط�ع��ة من
أص��ل مجموعة تتجاوز ال � �ـ .»250.000لكن

من ناحية ثانية ،انتهى العمل في املخازن،
وب��ات��ت مكاتبها وخزائنها الحديثة جدًا
تنتظر التحف.
ي�ت�س��اءل ب�ع��ض ال�ع�ل�م��اء ع��ن أس �ب��اب ب��طء
العمل ،وفيما يحاول عدد منهم أن يتفهم
ّ
ال ��وض ��ع ،ي �ب� ّ�رر أن ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لآث��ار
وامل �ت��اح��ف ك��ان��ت ف��ي ال �س �ن��وات امل��اض�ي��ة
تتأرجح بني وزارت�ين :الثقافة والسياحة.
ف �ف��ي ح�ي�ن أن �ه ��ا ق��ان��ون �ي��ًا ت �ت �ب��ع ُاألول � ��ى،
ولكنها ف��ي ال�ت��وزي�ع��ات ال��وزاري��ة ألحقت
ب��ال�س�ي��اح��ة ،م��ا أدى إل ��ى ف��وض��ى إداري� ��ة.
هذا باإلضافة إلى امليزانية السنوية التي
 %20مما
لم تكن تحترم،
فتعطى الهيئة ُ
تطلب! لكن الوضع ّ
تغير أخيرًا؛ إذ أنشئت
وزارة السياحة واآلثار ،وارتفعت امليزانية
السنوية للمتاحف والتنقيبات ،وارتفعت
ال��روات��ب وب ��دأت عملية ت��وظ�ي��ف ج��دي��دة.

ّ
خطوات تحث على ديناميكية أعلى ،لكنها
ّ
لم تحصل .كيالني ّ
تبرر ذلك بأن «املشكلة
تكمن في أن املتخرجني الجدد درسوا في
فترات الحروب التي اتسم فيها العلم في
ال�ع��راق بتدني املستوى العلمي .فالقسم
األكبر من املوظفني يتقنون العربية فقط،
م��ا يجعلهم غير ق��ادري��ن على متابعة ما
يجري في عالم املتاحف واآلثار من ّ
تطور
وت�غ� ّ�ي��ر ،وغ�ي��ر ق��ادري��ن على إق��ام��ة أبحاث
ومتابعة دراس��ات عاملية» .وي��ؤك��د علماء
ّ
آث ��ار آخ ��رون أن ال � ��وزراء ي �ح��ارب��ون قسمًا
من العلماء العراقيني الذين يدرسون في
الجامعات األميركية والبريطانية ،بحجة
أنها معاقل االحتالل.

تأهيل مدخل املتحف
الورشة قائمة على مدخل متحف بغداد.

و«حصة» كردستان
المواقع األثرية...
ّ
على صعيد املواقع األثرية ،يقول البروفسور غيبسون ،الذي
ُي َع ّد مرجعًا عامليًا في مراقبة وضع املواقع األثرية العراقيةّ ،إن
«املشكلة األكبر تكمن في املشاريع
اإلنمائية ،والبناء العشوائي وتوسع
األراض � ��ي ال ��زراع �ي ��ة» .أم ��ا بالنسبة
إل��ى السرقة ،فيؤكد غيبسون «أنها
مستمرة ولكن بمستويات أقل مما
كانت عليه» .وملواجهة كل هذا الواقع،
ي�ع� ّ�ول ال�ع��راق على ع��ودة الحفريات
األثرية العلمية مع الجامعات الغربية.
ّ
ال �ب �ع �ث��ات م ��ا زال� � ��ت ق �ل �ي �ل��ة ،وت��ت �ك��ل
ب�ش�ك��ل أول ��ي ع�ل��ى امل �ب ��ادرة ال�ف��ردي��ة
ل �ل�أس ��ات ��ذة .ه� �ن ��اك ب �ع �ث��ة أم �ي��رك �ي��ة
وأخرى بريطانية وأخرى إيطالية في

جنوب العراق ،كل منها تعمل على موقع سومري صغير.
وبالطبع هناك بعثات التنقيب األث��ري��ة العراقية التي تعمل
في أكثر األحيان على املواقع املهددة
بالسرقات أو عمليات التوسع .ويأتي
إقليم كردستان ليكون الرابح األكبر
م ��ن ه� ��ذه األزم � � ��ة .ف��ال��وض��ع األم �ن��ي
فيه مستتب ،ومكاتب الهيئة العامة
ل�ل�آث��ار (ال �ت��ي ان�ف�ص�ل��ت ع��ن ب �غ��داد)
ّ
شرعت أبوابها أم��ام البعثات الدولية
ّ
وسهلت عملهم ،فتحولت الفرق إلى
كردستان ،حيث تنقب اليوم  38بعثة
أث��ري��ة دول�ي��ة ،ل��م تتأخر مكتشفاتها
ف ��ي إع �ط ��اء م �ت��اح��ف اإلق �ل �ي��م نفحة
جديدة.

العمال ينجزون التصميم الجديد ألحد
أه��م معالم العاصمة :نسخة طبق األصل
عن بوابة عشتار التي كانت ّ
تزين مدخل
م��دي�ن��ة ب��اب��ل .ف��امل�ص�م��م ق��رر أن يعيد إل��ى
ب�غ��داد نسخة ع��ن ال�ب��واب��ة ال��زرق��اء املزينة
بمنحوتات لحيوانات ،التي تعرض اليوم
في متحف برلني .ولكن املشروع ُي َع ّد من
وجهة نظر املهندسني واآلثاريني تشويهًا
ألح��د أه��م م�ع��ال��م ال�ع��اص�م��ة .وت �ق��ول ملياء
ّ
«إن مدخل متحف بغداد ّ
صمم
الكيالني
ع��ام  1936وأن �ج��ز ف��ي  ،1950وي �ق��وم على
احترام تقنيات البناء منذ الفترة البابلية.
فلم يستعمل في البناء إال الطني املجفف،
ف ��ي ح�ي�ن أن ال �ب �ن��اء ال �ح��ال��ي س �ي �ك��ون من
الباطون ،وهو سيئ التصميم ،ويشبه إلى
ح� ٍّ�د كبير تصاميم ع��ال��م دي��زن��ي املزيفة».
واملتحف من أقدم معالم العراق املعاصر،
ب � ��ات م ��دخ �ل ��ه ج � � ��زءًا م� ��ن ه ��وي ��ة امل ��دي �ن ��ة،
وتعديله ُي� َ�ع� ّ�د م��ن امل�س��اس بها ،وصمدت
الواجهة في وجه كل املتغيرات والحروب...
إال إن أزالتها الحداثة الرخيصة.

شمعة دوني يوحنا للتراث
سنة  2007أطلق مدير املتحف العراقي
ال �س��اب��ق ،ال��راح��ل دون ��ي ج ��ورج ي��وح�ن��ا،
مبادرة «شمعة ملتحف بغداد» بالتعاون
مع منظمة ( SAFEحماية اآلثار للجميع)
ً
األميركية .والق��ت امل�ب��ادرة تفاعال كبيرًا
ف� ��ي األوس � � � ��اط امل �خ �ت �ص��ة وال �ج��ام �ع �ي��ة.
فعلى م��دى  24س��اع��ة أض�ي�ئ��ت الشموع
في العالم أجمعّ .
فقررت الجمعية إحياء
ذك��رى سرقة متحف بغداد بتثبيت هذا
التقليد سنويًا .لكن وفاة الدكتور دوني
في كندا قلبت املقاييس .فاملبادرة باتت
ب �ه ��دف�ي�ن :األول ل �ت��ذك��ر م ��أس ��اة م�ت�ح��ف
ب � �غ� ��داد ،وال� �ث ��ان ��ي إلب� �ق ��اء ذك� � ��رى دون ��ي
ّ
حية بعد ك��ل الجهد ال��ذي ق��ام ب��ه إلنقاذ
امل �ت �ح��ف وآث � ��ار ب �ل��اده .ف�ب�ع��دم��ا أج�ب��رت��ه
منظمات إس�لام�ي��ة على م�غ��ادرة ال�ع��راق
بعد تهديدهم بقتل أوالده ،التحق دوني
ب �ج��ام �ع��ة «س �ت ��ون ��ي ب� � ��روك» األم �ي��رك �ي��ة
وب� �ق � َ�ي ي �ن��اض��ل إلع� � ��ادة ال �ق �ط��ع األث ��ري ��ة
املسروقة إلى العراق .وتكريمًا له ،حولت
املنظمة مبادرة شمعة متحف بغداد إلى
شمعة لدوني جورج.

