دمـر
ُّ
التـراث ُ
الم َّ

افتتاحيّـــة
يُسعدين أن أُقد َم لجمهور لُغة الضاد هذه الرتجمة العربية لكتاب الخبري
"التاث امل ُد َّمـر" ،وتزدا ُد سعاديت أكرث عندما ُ
تنال
الدويل الدكتور منري بوشناقي ُّ
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم رشف ترجمة هذا املؤلَّف الهام الذي
ميثل حصيلة تجربة ثرية وطويلة يف العمل الدويل يف مجال الرتاث الثقايف وال س ّيام
ُ
يف البلدان التي عرفت بعض االضطرابات األهلية والكوارث الطبيعية وغريها.
رسا للحوار ولحرك ِة األفكا ِر والتواصل بني الثقافات
ومل َّـا كانت الرتجمة ج ً
والحضارات ،أولت منظمة األلكسو هذا املجال اهتام ًما متزاي ًدا سواء يف إطار
أنشطتها الدورية وبرامج مراكزها الخارجية مثل مكتب تنسيق التعريب
بالرباط واملركز العريب للتعريب والرتجمة والتأليف والنرش بدمشق ،أو
ضمن بعض املشاريع األخرى عىل غرار برنامج الرشاك ِة مع املنظمة ال ُّدولية
للفرنكوفونية يف إطار جائزة ابن خلدون  -سانغور للرتجم ِة من وإىل اللُّغتني
العربية والفرنسية وغريها...
ويتنزل هذا اإلصدار يف إطار مواصلة التعاون بني املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم والخبري الدويل الدكتور منري بوشناقي واالستفادة من تجربته
الواسعة يف العديد من برامجها وأنشطتها مثل الدورات التدريبية يف مجال
الرتاث الثقايف واجتامعات مرصد الرتاث املعامري والعمراين بالبلدان العربية
وبرامج حامية الرتاث الثقايف وصونه وغريها...
.أ

ويف هــذا الكتاب يعو ُد الخبري الدكتور بوشناقي إىل جذور نشأة الوعي
بالرتاث الثقايف إبّان الحرب العاملية الثانية ودور منظمة اليونسكو يف
املحافظة عليه ووضع الترشيعات لحاميته ،ث ّم يأخذ القارئَ يف رحلة ميدانية
ش ّيقة عاين ووث َّق فيها كثريا من االنتهاكات التي تع ّرض لها الرتاث الثقايف
يف عديد البلدان ،وتح ّدث خاللها مع الكثري من املسؤولني الدوليني وساهم
بشكلٍ ف ّعا ٍل يف الح ِّد من تلك التعديات ويف تجاوز ُمخلّفاتها ،ليخت َم بجملة
ويستعرض
من التوصيات يدعو من خاللها لحفظ هذا اإلرث لألجيال القادمة
ُ
منافع ذلك عىل مختلف املستويات.
ولنئ بدا ذلك للوهلة األوىل وكأنه جز ٌء من املسرية املهنية للمؤلف
ورسد لوقائع مختلف املهام التي أنجزها يف إطار وظيفته كخبري دويل يف
مجال الرتاث الثقايف ،فإن الكتاب يتناول يف الواقع بكثري من التعمق مختلف
تحف بتدمري املواقع األثرية واملعامل التاريخية زمن الحروب،
ال ّرهانات التي ُّ
واألبعاد الفكرية التي تقف وراء ذلك ،ونظرة السياسيني للموضوع ،والتناول
اإلعالمي له ،والصعوبات التي تواجه من يريد حامية هذا الرتاث.
وملساعدة القارئ عىل فهم مختلف الحيثيات التي يرسدها واألحداث
ٍ
وبكلامت
املؤلف كتابه بعديد الوثائق والصور امليدانية
التي عاينها ،د ّعم
ُ
لبعض املسؤولني السياسيني خالل عدد من املنتديات وامللتقيات حول
املوضوع ،وبعض البيانات املنبثقة عنها والقرارات التي ت ّم اتخاذها يف إطارها.

.ب

لقي هذا العمل منذ صدوره يف طبعته الفرنسية
وبفضلِ ّ
كل ذلكَ ،
يف سنة  2016كثريا من االهتامم والتقدير ،ومتّت ترجمته إىل أكرث من لغ ٍة
ليصدر اليوم يف نسخته العربية يف طبع ٍة ُمدقّقَة وأنيقة يعود الفضل فيها أوال
وباألساس إىل الدكتور منري بوشناقي الذي تك َّرم بالرتخيص يف ترجمة الكتاب،
ث ّم إىل إدارة الثقافــــة وبقية امل ُتدخلني من فنيني وتقنيني وإداريني باملنظمة
العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،فلهم مني جمي ًعا جزيل الشكر والعرفــان،
وإىل املهتمني بهذا املجال أحر التهاين بصدور هذا الكتاب.
والشكر مو ّجه إىل األستاذ ُسهيل الشميل ،عىل كل ما بذله من جهو ٍد
إلنجاز هذه الرتجمة بأسلوب ٍ
سلس وبلغ ٍة جميل ٍة ،وتح ّريه الدقيق يف
املصطلحات التقنية والتاريخية واألثرية ،وحرص ِه عىل إبالغ املضمون كام
أُري َد له أن يصل بلغته األصلية.
واللّه املوفق،
املديــر العــام
	أ .د .محمد ولد أعمر
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كلمة المترجم
سهيل الشّ ميل
جامعي /مرتجم
كل ّية اآلداب والفنون واإلنسانيات
جامعة منوبة –تونس

"يجب أالّ نش ّوه تراثنا بتكرار أخطاء املايض" (غاندي)
كتاب "الرتاث امل ُد َّمر" ( )Patrimoines mutilésللدكتور منري بوشناقي
لكل من استباح
ميثّل ،يف تقديرنا ،وثيقة إدانة ووسام رشف ،وثيقة إدانة ّ
" ُحرمة" الرتاث الثقايف اإلنساين واستهدفه بالتدمري والتخريب والتشويه
كل من سعى إىل صونه وحاميته
والنهب والتهريب ،ووسام رشف عىل صدر ّ
وإعادة بنائه وتأهيله وتثمينه.
لقد اختار منري بوشناقي ،الخبري ال ّدو ّيل الذي ك ّرس جزءا كبريا من
حياته ومن مسريته املهنيّة لخدمة الرتاث الثقا ّيف اإلنسا ّين ،أن يكون كتابه
شهاد ًة ذات ّية عىل واقع موضوعي ،شهاد ًة عىل تاريخنا املعارص وما عرفه من
نزاعات مسلحة كانت وباالً عىل املواقع واملعامل والتحف األثريّة ،وخلّفت،
يف مناطق مختلفة من العامل ،عبثا رهيبا بذاكرة الشعوب ،وتراث اإلنسان ّية،
واملؤسسات والدول ،وال
وشهاد ًة كذلك ،عىل الجهود التي تبذلها املنظّامت
ّ
املادي منه
س ّيام منظّمة اليونسكو ،من أجل حفظ الرتاث الثقايف اإلنسا ّين
ّ
والالما ّدي.
.ه

مم دفع
ّ
لعل ما ذكرناه من مميزات يف شأن الكتاب وصاحبه ،ميثّل بعضا ّ
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو) إىل ترجمته إىل العربية
لكل قارئ عر ّيب.
ليكون متاحا ّ
ولنئ َخلَت صياغة الكتاب األصليّة من العرس والتعقيد ،فقد اقتضت
م ّنا ترجمتُه مجهودا استثنائيّا يف تدقيق أسامء املواقع واملعامل والحضارات
واملعبودات والشخصيات والهيئات واملؤسسات ...وتحقيق الشواهد من
مضانّها ،واضطررنا أحيانا إىل تصحيح بعض األخطاء التي ترسبت إليه سهوا،
وذلك بعد استشارة مؤلف الكتاب.
يل ،كان حرصنا عىل
وعىل قدر حرصنا عىل دقّة الرتجمة ووفائها ّ
للنص األص ّ
النص العر ّيب ذا صياغة مقبولة ومقروئ ّية واضحة تجعالن القارئ ينىس
أن يكون ّ
نص مرتجم .وتيسريا للمقارنة ،والتزاما بالضوابط املنهجيّة ،أدرجنا ،بني
أنّه إزاء ّ
النص املع ّرب.
معقوفني مستقيمني ،أرقام صفحات الكتاب األصيل ،يف ّ
ويف الختام ،ال يفوتني أن أذكّر بالرشف الذي نلته من تكليفي برتجمة
هذا الكتاب ،فشكرا جزيال إىل إدارة الثقافة مبنظّمة "األلكسو" وإىل الس ّيدة
شفت بالتعامل معهام يف هذا
حياة القرمازي والس ّيد فتحي ج ّراي اللذين َ ُ
اإلطار.
وال يفوتني أيضا ،أن أشكر األستاذين محمود الهمييس ومح ّمد الشيباين
لحق ما بيننا ِمن صداقة ،مبراجعة الرتجمة
اللذين تفضّ ال ،تط ّو ًعا ،ورعاي ًة ّ
وتدقيقها.
.و

الحرب العالميّة الثانية :التدمير المكثّف

قصف مدينة باريس سنة .1943

مشهد مدينة دراسد بعد أن قصفها الحلفاء من  13إىل  15فيفري/فرباير .1945
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أشغال اليونسكو انطلقت بعد الحرب العالميّة الثانية

معبد أبو سمبل -مرص :هذا التحفة الفن ّية النوب ّية التي بناها رمسيس الثاين ،تقع يف
األصل عىل ت َّل ِمها وإبشق املقدّسني ،وقد ت ّم تفكيك املعبد بالكامل وإعادة تركيبه يف
موقع أكرث ارتفاعا فوق تلّة اصطناع ّية عىل حافة البحرية بعيدا عن تهديد ارتفاع املياه.
وقد انطلقت األشغال يف مارس  ،1964ودُشِّ نت معابد أبو سمبل يف سبتمرب .1968

وقتي .ويف األثناء
بدأ تغيري موقع معابد فيالي يف مرص ّ
بقص األطالل ونقلها بالبوارج إىل موقع تخزين ّ
ت ّم تهيئة جزيرة إجيلكيا ،الواقعة عىل بعد ثالمثائة مرت شامل غرب فيالي ،لتستقبل األطالل .وقد
استقبلت الجزيرة القطع األوىل يف  9سبتمرب  1974وانتهت عملية إعادة تركيب األطالل بعد سنتني.
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متحف بريوت سنة  1991بعد الدمار الذي خلفته الحرب األهلية.

متحف بريوت سنة  – 1996مخازن املتحف.
xi

متحف بريوت سنة  1998بعد ترميمه.

متحف بريوت يفتح أبوابه من جديد سنة  :1998قاعة العرض الرئيسية.

xii

دوبروفنك-كرواتيا :من ديسمرب  1991إىل  ،1992خالل حرب استقالل كرواتيا ،أصابت
طلقات القذائف  % 68من بنايات املدينة القدمية بصورة مبارشة أو غري مبارشة.

xiii

البوسنة :جرس موستار :دامت املواجهات بني البوسنيّني والكرواتيني والرصب يف موستار
قرابة السنتني (.)1994-1992

البوسنة :جرس موستار ت ّم ترميمه برعاية اليونسكو وبتمويالت من البنك العاملي وعديد
الدول .بلغت تكلفة إعادة بنائه  12.5مليار دوالر .ودُشّ ن يف  22جويلية/يوليو 2004
تحت شعار املصالحة بني املجموعتني العرقيّتني البوسنيّة والكرواتيّة.
xiv

البوسنة :أ ّول بعثة لليونسكو يف رساييفو يف مارس  1994استقبلها قائد وحدة ق ّوات حفظ السالم
الفرنسية التابعة ملنظمة األمم املتحدة والتي كانت تسيطر عىل مطار رساييفو.

البوسنة :جامع طَبَسيكا الذي بُني يف حدود سنة  ،1600يقع يف قلب مدينة موستار التاريخيّة وقد
ُد ّمر أثناء النزاع ،وألحقت به أرضار جسيمة خالل العمليات العسكريّة من  1992إىل ُ :1993د ّمرت
مئذنته تدمريا كلّيّا وانهار سقفه وه ُِدمت رشفته الخشبيّة .وت ّم الفراغ اآلن من مرشوع ترميمه ودُشّ ن
يف جوان/يونيو .2000

xv

كمبوديا :يف أنغكور ،معبد بايون عىل حالته الّتي كان عليها يف مارس .1992

			

كمبوديا :عىل اليمني :يف أنغكور ،أمنوذج من أعامل التخريب الّتي تظهر عىل وجه متثال لآللهة أبْرسا
(التقطت الصورة يف سبتمرب )1992
عىل اليسار :حفظ موقع أنغكور وبداية أشغال تصنيف التحف األثريّة.

xvi

كمبوديا :يف أنغكور ،قافلة وحدة ق ّوات حفظ السالم الفرنسية التابعة ملنظمة األمم املتحدة ترافق
بعثة اليونسكو املتجهة نحو معبد بنتاي رساي امللغّم بالكامل.
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نزاعات السنوات 2000

متحف كابول يف أفغانستان :أفريل/أبريل -ماي/مايو  ،2002وقد كتب عىل الالفتة "األ ّمة
تظل ثقافتها عىل قيد الحياة".
تظل صامدة عندما ّ
ّ

كل القاعات الداخل ّية ه ُِدمت.
متحف كابول يف أفغانستانّ :
xviii

متحف كابول يف أفغانستان :مخازن املتحف ُخ ّربت تخريبا كامال.

كابول  -أفغانستان ،اجتامع بالرئيس حميد كرزاي ووزير الثقافة مخدوم رهني يف  29ماي/
مايو .2002
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موقع باميان :يف أفغانستان ،متاثيل بوذا [الصخريّة] التي تعود إىل الفرتة اإلغريق ّية البوذيّة .كان عددها
ثالثة :بوذا األكرب يبلغ عل ّوه  53مرتا وبوذا األصغر عل ّوه  38مرتا ويقعان بالقرب من مدينة باميان
وكذلك بوذا ككراك الذي له من الطول  10أمتار ويقع عىل بعد أربعة كيلومرتات جنوب رشق باميان.
وقد ن ُِحتت هذه التامثيل الثالثة نحتا بارزا يف الصخر عىل نحو تبدو فيه كأنّها منفصلة عن عمق حجرة
يل.
ه ّيئت لها يف جرف رم ّ
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اقي ببغداد – العراق :دبّابة أمريكيّة تحرس مدخل املتحف الذي أنشئ يف
املتحف العر ّ
العرشينات بدفع من جرترود بال ،و ُجدّد خالل السبعينات يف إطار التعاون بني أملانيا والعراق.
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بغداد – العراق :أمام املتحف العر ّ
اليونسكو يف باريس لتوصيف الخسائر التي س ّببها النهب.
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كست بوحشيّة ألنّه
اقي ببغداد – العراق :متاثيل من رخام تعود إىل عهد مملكة الحرض ّ
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متول وبحضور
اقي ببغداد :عىل اليمني ،زيارة تفقد للمخازن املنهوبة صحبة السيّدة ن ّوالة ّ
املتحف العر ّ
عسكريني أمريكيّني.
عىل السيار ،لقايئ بـ "بول برمير" الذي ُع ّي يوم  3جويلية/يوليو  ،2003مديرا مسؤوال عن إعادة البناء
واملساعدة اإلنسانيّة يف العراق.
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اقي ببغداد يف  16ماي/مايو  – 2003العراق :يف مكتب السيّد ماهر ،مدير عام
املتحف العر ّ
مديريّة اآلثار يف العراق ،السفري اإليطايل ،بياترو كُردون مبعيّة دوين جورج محافظ املتحف .وقد
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بغداد -العراق :عىل اليمني ،بيت الحكمة وقد ت ّم تخريبها.
عىل اليسار ،قاعات املكتبة الوطنيّة متف ّحمة.

xxiii

اإلسالموي في إفريقيا
اإلرهاب
ّ

متبكتو -مايل :يف  30جوان/يونيو  2012د ّمر التنظيم اإلرها ّيب "أنصار الدين" عددا كبريا من أرضحة
األولياء الصالحني يف مدينة متبكتو ،ردّا عىل قرار اليونسكو الذي أدرج ،يف  28جوان/يونيو  ،2012هذه
املدينة التاريخية ضمن قامئة الرتاث املهدّد بالخطر.

متبكتو -مايل :سكّان مدينة متبكتو يلتقطون وثائق قدمية أحرقها اإلسالميون يف مركز التوثيق والبحث
أحمد بابا يف  29جانفي/يناير .2013
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تنظيم "داعش" والعنف األقصى

الخاصة بالعهد الحرضي
املوصل -العراق :صور دعاية .داعش تأمر بتدمري متاثيل قاعة العرض
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[ ]3إهداء

إىل عائلتي

[" ]5أعود إىل الوراء قرنا بعد قرن إىل حدود تلك القرون الغابرة فال أجد
شيئا يشبه ما تراه عيناي اآلن .ومبا أ ّن الزمن املايض توقّف عن إنارة سبيل
املستقبل ،فإ ّن الفكر يسري يف الظلامت".
ألكسيس دي توكفيل ،يف الدميوقراطيّة يف أمريكا
"صحيح أنّنا من فرتة إىل أخرى ،نكون شاهدين أيضا عىل تقلّبات غري
مأمولة للخالص ،فنرشع ،تبعا لذلك ،يف االعتقاد أ ّن البرش الذين انسدت
أمامهم السبل سيجدون بالرضورة ،وبرضب من املعجزاتُ ،س ُبل النجاة.
ولكن رسعان ما تطرأ تقلّبات أخرى تكشف عن نزوات إنسانيّة مغايرة متاما،
هي أش ّد قتامة وأكرث ألفة .فنعيد الك ّرة ونتساءل :أمل يبلغ بنو جلدتنا أقىص
درجات انعدام الكفاءة األخالق ّية؟ وهل سيواصلون التق ّدم يف هذا املسلك؟
عم يجعل ما عملت عىل بنائه أجيال
أمل يحن وقت الرشوع يف الرتاجع ّ
محل إعادة نظر؟"
وأجيال متعاقبةّ ،

أمني معلوف ،اختالل العامل،
ُ
اإلنهاك حضاراتِنا
عندما يصيب
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[ ]7أخبار عاجلة
دمرها اإلرهابيون"
"مواقع ّ

تومبكتو ،جوان/يونيو 2012
اإلسالمي وجبهة أنصار الدين يه ّدمان أكرث من
تنظيم القاعدة يف بالد املغرب
ّ
نصف أرضحة متبكتو املشيّدة بالطني .وقد حدثت هذه الجرمية بعد يومني من
العاملي
إدراج "مدينة الثالمثائة وثالثة وثالثني ول ّيا [صالحا]" ضمن قامئة الرتاث
ّ
امله ّدد بالخطر ،حيث أ ّن صيتها ذائع بفضل جامعتها اإلسالميّة وما فيها من
مخطوطات يبلغ عددها مئات اآلالف ويرجع بعضها إىل العرص الوسيط .وقد
ص ّنفت محكمة الجنايات الدوليّة ،فيام بعد ،هذه األعامل ضمن "جرائم الحرب".
املوصل ،جويلية/يوليو  – 2014فيفري/فرباير 2015
التعصب املحض الرافض للتامثيل ،تنظيم داعش يف املوصل ينسف،
بسبب ّ
بواسطة املتف ّجرات ،املسجد الذي يحتوي قرب النبي يونس الذي تعرتف به
الديانات الساموية الثالث وتجلّه لكونه ابن آدم وح ّواء .ويف املستقبل ستُع ّد
نصب نفسه خليفة [عىل املسلمني].
هذه املدينة عاصمة دين ّية ملن ّ
تنظيم الدولة اإلسالمية يخ ّرب باملعاول اليدوية واملطارق امليكانيك ّية
التامثيل اآلشوريّة والفرثيّة املوجودة يف املتحف األثري باملوصل الذي يع ّد،
من حيث قيمة ما يحتويه من تحف وقطع أثريّة ،ثاين متاحف العراق بعد
متحف بغداد .وقد ج ّدت هذه األعامل التي بلغت درجة عالية من الوحشيّة،
بعد احرتاق مكتبة املدينة وهدم عدد كبري من الرصوح.
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حض ،مارس 2015
منرودْ ،
عمل ّية هدم ،بواسطة الج ّرافات ،ملوقعي نينوى ومنرود [ ]8العاصمة
القدمية لإلمرباطوريّة اآلشوريّة يف عهد امللك آشور بانيبال الثاين ،وهي
مشهورة بنقوشها الناتئة نتو ًءا خفيفا ومبنحوتات الثريان واألسود ذات
حض الفرثيّة املعروفة
الرؤوس البرشيّة .وبعد ذلك د ّمر تنظيم داعش مدينة ْ
العاملي.
اقي أدرج بقامئة الرتاث
بزخارفها ّ
ّ
املجسدة ،وهي أ ّول موقع عر ّ
تد ُمر ،أوت/أغسطس 2015
ألحق تنظيم داعش أرضارا جسيمة باملوقع القديم لتدمر .ومتّت ،يف
املرسح القديم ،عمليات إعدام دون محاكمة ،وقُيض قضاء مربما عىل عديد
األرضحة وعىل متثال أسد الالّت .وبعد أن لُغّم املوقع بالكامل ،قُطع رأس
خالد األسعد عا ِمل اآلثار الذي كان مديرا للموقع طيلة اثنتني وخمسني سنة.
وبعد ذلك د ّمر اإلرهابيون باملتف ّجرات معب َد ْي ب ْعلشامني وب ْعل اللّذين
يعود تاريخهام إىل العرص الهلّيني (القرن األ ّول) .وهذه املواقع كانت مشهورة
بأعمدتها وتيجانها وزخارفها املنحوتة وبروعة تناسق أحجامها .وقبل مغادرة
املوقع د ّمر تنظيم داعش قوس النرص وجزءا من األعمدة الفخمة.
دير مار إيل ّيا ،جانفي/يناير 2016
تنظيم داعش يد ّمر تدمريا كلّيا أقدم دير يف العراق إذ يعود تاريخه إىل
القرن السادس وهو يقع بالقرب من املوصل ومنذور للقديس إيل ّيا .وهذا
قسا،
الدير الذي أقام فيه ،يف القرن الثامن عرش ،ما يزيد عن مائة وخمسني ّ
كان قبلة مسيحيي املرشق الذين يفدون عليه باآلالف يف شهر نوفمرب مبناسبة
إحياء ذكرى عيد هذا الق ّديس.
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تد ُمر ،مارس 2016
الق ّوات الحكوم ّية السوريّة تستعيد السيطرة عىل موقع تدمر مبساعدة
القوات الج ّوية الروسيّة.
[ ]9تد ُمر ،من  24إىل  26أفريل/أبريل 2016
أ ّول بعثة إىل تدمر من مركز الرتاث العاملي ومكتب منظّمة اليونسكو
ببريوت من أجل صياغة تقرير أ ّو ّيل يف شأن حالة املوقع واملتحف.
تد ُمر ،من  04إىل  06ماي/مايو 2016
بعثة إىل تدمر مك ّونة من قرابة عرشة سفراء لليونسكو أعضاء يف املجلس
العاملي تولّت دولة روسيا تنظيمها بالتعاون مع
التنفيذي أو يف هيئة الرتاث
ّ
السلطات السوريّة.
نينوى من  18إىل  19ماي/مايو 2016
الجامعات اإلرهابيّة تستأنف تدمري جدران نينوى بالج ّرافات.
الهاي (هولندا) 22 ،أوت/أغسطس 2016
املهدي ،عضو الجامعة اإلرهابية "أنصار الدين" يف
محاكمة أحمد الفقيه
ّ
محكمة العدل الدولية بالهاي ،بتهمة "جرمية حرب" لتع ّمده إعطاء أوامر
بتدمري أرضحة متبكتو يف شهر جويلية/يوليو  2012وملشاركته يف ذلك.
وماذا بعد...؟
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[ 11-10مفتاح الخريطة]:

1.متبكتو/مايل
2.ليبيا
3.موستار/البوسنة – دوبروفنيك/كورواتيا
4.متحف بريوت – صور/لبنان
5.ت ْد ُمر/سوريا
6.املوصل – نينوى – منرود – بغداد – بابل – أور – البرصة/العراق
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7.صنعاء/اليمن
8.الدوحة/قطر – أبو ظبي
9.باميان/أفغانستان
	10.أنغكور/كمبوديا
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[ ]13تصــدير
تبليغ رسالة التراث
يف التاريخ الحديث ،مل يُد ّمر الرتاث اإلنسا ّين ق ّط مثلام ُد ّمر يف الرشق
األوسط حال ّيا .وبصفتي مديرة عا ّمة لليونسكو ن ّددت بال هوادة بهذا التدمري
املتع ّمد للرتاث ،معتربة ذلك جرمية حرب ،بل خطّة حرب كاملة الرشوط،
تندرج ،اليوم ،يف اسرتاتيجيّة تصفية ثقافيّة كليّة تستهدف يف اآلن نفسه
األرواح البرشيّة ومق ّر ِ
ات التعليم والثقافة وحريّ َة التعبري.
َ
الجوهري
هذا العنف يستدعي أيضا ر ّدة فعلٍ ووعيا عامليّا بالدور
ّ
للثقافة يف تنمية اإلنسان ّية لعلّها تضاهي ردة الفعل التي خلّفتها الحرب
العامل ّية الثانية سنة  ،1945والشعور الذي خلّفه تب ّني اليونسكو التفاق ّية
العاملي سنة .1972
الرتاث
ّ
كل بقاع العامل ،عندما يُد َّمر تراث ،وإن انتمى إىل ثقافة أخرى
ففي ّ
وبلد آخر وعرص آخر مختلف عن عرصنا ،نشعر بأ ّن اندثاره شبيه بفعل ينال
عب بإسهاب عن الرابط الذي يو ّحد
من إنسانيتنا املشرتكة .وهذا االقتناع يُ ّ
اإلنسان ّية وعن قدرة الرتاث عىل تق ّمص هذا الرابط .إ ّن التعبئة العامل ّية حول
الرتاث تثبت أ ّن الثقافة تجمعنا وأ ّن هذه التعبئة ،رغم بطئها وقلّة وسائلها،
[ ]14أمل ميكن أن يكرب عىل قاعدة مبادئ واضحة.
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العاملي التابع لليونسكو،
منري بوشناقي ،املدير السابق ملركز الرتاث
ّ
واملدير العا ّم املساعد لليونسكو املكلّف بالثقافة ،يستعرض يف هذا الكتاب
يبي يف اآلن نفسه
بعضا من هذه املبادئ بكثري من البيداغوجيا والذكاء .فهو ّ
كل اسرتاتيج ّية
مركزيّة الرتاث يف الرصاعات الحديثة وأهم ّية حاميته يف ّ
مستدامة تبني السال َم.
أمام ضخامة امله ّمة والشعور بالعجز يف مواجهة الوحش ّية ،يُع ّد هذا
الكتاب مبثابة تذكري بالحقائق :تذكري بامله ّمة الحيويّة لليونسكو ،املنظّمة
الحكوم ّية الد َول ّية الوحيدة يف منظمة األمم املتحدة املوكول إليها السهر عىل
حامية الرتاث ،وتذكري مبا تحقّق من تط ّور منذ عقود عىل صعيدي التص ّور
املادي من أجل ضامن هذه الحامية من ِقبل منظّمة اليونسكو
واإلنجاز
ّ
األثري ووصوال إىل
ورشكائها ،وتذكري بالنجاحات امللموسة بدءا مبوقع أنغكور
ّ
ترشيعي من أجل أن
إعادة بناء أرضحة متبكتو ،وتذكري مبا تحقّق من تق ّدم
ّ
يُعترب التدمري املتع َّمد للرتاث جرمية حرب وأن يُعاقب مقرتفها ،وتذكري أيضا
بالثغرات والنقائص التي ينبغي أن ت ُواجه دون مجاملة وأن يت ّم تداركها.
يف هذا الكتاب ،ميتزج هذا االلتزا ُم بشغف رجل نذر حياته للرتاث
األخصائيّني فيه عىل الصعيد العاملي .هذا الشغف يتجاوز
وأصبح أحد أكرب
ّ
بكثري امليل إىل "األحجار القدمية" ،بل هو إنصات ملا ميكن أن تقوله لنا تلك
حمل قيَم أساسيّة تتوارثها
األحجار ،وللرسالة اإلنسانيّة التي تحملها .فالرتاث ّ
اإلنسانية جيال عن جيل ودونها ميتنع وجود مجتمع إنسا ّين ]15[ .إنّها قيم
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يسعى املتط ّرفون إىل محوها .وباسم هذه القيم ،قيم الحريّة والكرامة
والحوار ،نحن ملزمون بحاميتها.
ولهذا السبب ،يُعترب تدمري الرتاث جزءا ال يتج ّزأ من األزمة اإلنسانيّة،
وت ُعتَرب حاميته أمرا ال ينفصل عن حامية األرواح البرشيّة .فالرتاث درس يف
الحذر وطول النفس يتطلّب عمليّة تقييم كربى عرب العامل ،خدمة للشعوب
الصف األ ّول يف مقدمة املواجهة.
املوجودة دامئا يف ّ
لقد خاض منري بوشناقي التجربة تلك ،مل ّا كان طرفا رئيس ّيا فاعال يف إعادة
بناء جرس ُم ْستار يف البوسنة والهرسك أو مل ّا كان يف قلب املفاوضات من أجل
القصة يع ّد
منع نسف متاثيل بوذا يف باميان وس َط أفغانستان .فرسده لتلك ّ
السذج الذين
ر ّدا عىل السذّج الذين يعتقدون يف الحلول الجاهزة ،ور ّدا عىل ُّ
يرون أن ال يشء ممكن .منري بوشناقي يواجه هؤالء وأولئك بنظرة تسامح
ووضوح من رجل خبري وملتزم ال يجهل صعوبات التد ّخل الرسيع ،ولك ّنه
يعلم أيضا النتائج امللموسة التي يحقّقها العمل ال ّد َويل .هذه الرسالة رضوريّة
اليوم من أجل مساعدة الثقافة عىل النهوض إذ حيثام تولد الثقافة من
جديد ،مث ّة شعب ينهض أكان ذلك يف تنبكتو أم يف باميان حيث يوجد وادي
متاثيل بوذا ،أم يف ُم ْستار يف البوسنة والهرسك ،أم يف فرصوفيا بعد سنة .1945

السيّدة إيرينا بوكوفا
املديرة العا ّمة ملنظّمة اليونسكو
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[ ]17مق ّدمـــة
وعي ناشئ عن الحرب العالم ّية الثانية
عىل إثر الحرب العامل ّية األوىل ،اكتشف املجتمع الدويل ،يف ذهول ،ضخامة
حجم الكارثة التي حلّت مبناطق مختلفة من العامل من حيث العدد املفزع
للضحايا والجرحى وامله َّجرين .وهذا ما جعل ضمري اإلنسان ّية يهت ّز إىل األبد.
لقد بلغ العدد الهائل من الضحايا املدنيني والعسكريني ما يقارب سبعني
أي ما يفوق أربعة أو خمسة أضعاف ضحايا الحرب العامل ّية
مليون ضح ّية ّ
األوىل .وانضافت إىل الكارثة البرشيّة ،الكارث ُة التي حلّت ببيئة البلدان
املتنازعة وبرتاثها الثقايف سواء يف املدن أو يف األرياف.
ليس من النادر أن نكتشف اآلن ،يف بداية القرن الحادي والعرشين،
قذائف مازال بعضها قابال لالنفجار وتتطلّب تد ّخال رسيعا من املختصني يف
إزالة األلغام .ويف هذا الصدد وعىل سبيل املثال ،ت ّم يف شهر مارس 2014
العثور عىل لغم وتسع عرشة قذيفة عىل شاطئ يف مقاطعة فينستار بفرنسا.
هذه الحرب العظمى الثانية يف القرن العرشين كانت شاهدا عىل تدمري
مدن بأكملها مثل دراسد وفرصوفيا اللتني كانتا مشهورتني بقيمة معاملهام
حي من الوجود بالكامل
ومواقعهام األثريّة وأهم ّيتها .فبعض من هذه املعامل ُم َ
كل منارة
إ ّما يف وطيس املعارك وإ ّما عن إرادة تدمري م ْحضة تهدف إىل إبادة ّ
17

وكل ما ميثّل ذاكرة لسكان املدينتني .ف ُنهبت أعامل
ذات صلة بالهويّة [ّ ]18
فنيّة ال تق ّدر بثمن ،ود ّمر بعضها اآلخر بغري رجعة.

الرتاث الثقايف ،سفينة القيادة يف اليونسكو

الصناعي ،وبعد أن وعت القوى
غداة هذه الحرب املبيدة عىل الصعيد
ّ
املتحاربة حجم الدمار الحاصل ،ورغبة منها يف تج ّنب تك ّرره ،ق ّررت منظمة
املختصة أي "منظمة األمم
األمم املتحدة يف نيويورك إنشاء إحدى منظّامتها
ّ
املتحدة للرتبية والعلم والثقافة" -املعروفة اختصارا باسم اليونسكو ومق ّرها
باريس -من أجل املساهمة يف املحافظة عىل السلم يف العامل.
السبب ال ّداعي إىل إعالن ميثاق تأسيس اليونسكو يف
ولذلك نحن نفهم ّ
ديباجته أنّه "مل ّا كانت الحروب تولد يف عقول البرش ،ففي عقولهم يجب أن
املؤسسني
ت ُبنى حصون السالم" .وميكن أن نفهم أيضا األسباب التي دفعت ّ
األوائل إىل أن يجعلوا لهذه املنظّمة الناشئة هدفا هو "املساهمة يف حفظ
السالم واألمن عن طريق تعزيز التعاون بني األمم يف مجاالت الرتبية والعلم
والثقافة من أجل ضامن احرتام كو ّين للعدالة والقانون ولحقوق اإلنسان
والح ّريات األساس ّية لكافة البرش دون متييز بينهم يف العرق والجنس واللغة
لكل الشعوب".
ينص عىل ذلك ميثاق األمم املتحدة ّ
والدين كام ّ
فاليونسكو ،بهيئاتها االستشاريّة 1وباملنظّامت غري الحكوم ّية []19
واملؤسسات التي تزايد عددها ،إذا كان مث ّة مجال نالت فيه وسام الرشف فهو
1
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املجلس الدويل للمعامل واملواقع (إيكوموس) ومق ّره باريس – االتحاد الدويل لصون الطبيعة (غاند)  -املركز الدويل
لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها (إيكروم) ومق ّره روما.

بال ّ
شك ما تقوم به من عمل منذ ما يقارب سبعني عاما من أجل حامية الرتاث
التأسييس
ينص عليه الفصل األ ّول من امليثاق
الثقايف وتثمينه .وذلك طبقا ملا ّ
ّ
للمنظّمة الذي يوكل إليها مه ّمة "السهر عىل صون وحامية الرتاث العاملي
من الكتب واألعامل الفنية وغريها من اآلثار التي لها أهميتها التاريخية أو
العلمية؛ وبتوصية الشعوب صاحبة الشأن بعقد اتفاقيات دولية لهذا الغرض".
يفس استمراريّة الربنامج املتعلّق بصون الرتاث الثقا ّيف ونجاحه،
وهذا ما ّ
ويفس كذلك القيمة التي يوليها لهذا الربنامج مجمو ُع الدول األعضاء يف
ّ
منظمة اليونسكو وكافّة منظامت املجتمع املدين املدافعة عنه.

مفهوم "الرتاث الثقايف" اليوم
خاصة خالل
هذه العبارة مل تعني دامئا شيئا واحدا ،وال اليشء نفسهّ ،
تغي وعرف تط ّورا كبريا.
العرشيات ّ
الست األخرية .فمفهوم الرتاث الثقا ّيف ّ
يعترب دومينيك أُودروري يف كتابه "مفهوم الرتاث وحاميتُه" 2أ ّن "الرتاث
قسم من أحالمنا وهو يف نفس الوقت عالمة عىل ٍ
ماض نرفضه أحيانا .إنّه
يف النهاية مفهوم ينطوي عىل مفارقة ،وهذه املفارقة مل تتوقّف عن التنامي
فأي معنى دقيق
إىل ح ّد بلوغ الغموض ]20[ :عندما يصبح ّ
كل يشء تراثاّ ،
وعميق يجب أن نعطيه لهذا اللفظ؟".
بعد أن اتخذ مفهوم الرتاث لنفسه يف البدء مرجعا هو املجموعات
توسع تدريجيّا ليشمل أصنافا
الفنيّة األكرث متثيال وبقايا آثار الثقافات املاضيةّ ،
2

سلسلة ?" "Que sais-jeباريس ،1997 ،ص.3
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الصناعي والهندسة
جديدة متأتّية من قطاعات نشاط غري فن ّية ،مثل الرتاث
ّ
املعامريّة الحديثة واملشهد الثقايف ،أو ليشمل أيضا سياقات أكرث خصوص ّية
مثل الرتاث الثقايف املغمور باملياه.
فمفهوم الرتاث الثقا ّيف ،اليوم ،مفهوم منفتح ميكن أن يشمل أشياء
جديدة وأن يربز دالالت جديدة باعتباره مفهوما ميثّل انعكاسا للثقافة الح ّية
ال انعكاسا لصورة جامدة عن املايض.

ثقافة ح ّية مصدر للتنمية

فصل
لقد وعينا بأ ّن طريقتنا يف التعامل مع الرتاث ال ميكن ،مستقبال ،أن يُ َ
فيها بني مفهومي "الطبيعة والرتاث" والسيام يف الوضعيات التي يوجد فيها
نبي بصدق تن ّوع
رابط وثيق بني اإلنسان ومحيطه
الطبيعي ،إن أردنا أن ّ
ّ
التجلّيات والتعبريات الثقافيّة.
الالمادي ،فإ ّن تط ّور التص ّور املتصل
عم ميثّله الرتاث الثقايف
فبقطع النظر ّ
ّ
بهذا املفهوم يجعلنا نعلم أ ّن بقايا اآلثار املاديّة واألطالل ال ميكن أن تكون
محل إعجاب يف ذاتها ولذاتها.
ّ
الرضوري جعلها متّصلة بالعنارص األخرى الالماديّة ،وينبغي متثّلها
فمن
ّ
والبرشي م ًعا.
الطبيعي
املادي ،بل كذلك مع محيطها
متفاعل ًة مع محيطها
ّ
ّ
ّ

[ ]21وتبعا لذلك ،أصبح الرتاث الثقا ّيف واقعا معقّدا أكرث فأكرث ،وبالتايل
أش ّد هشاشة وتع ّرضا للتهديد .وهذا ما يجعلنا ،مستقبال ،أش ّد وعيا دامئا
بالدور الذي ينهض به يف الحياة ،ويف تط ّور املجتمعات ملا فيه من شُ حنة قويّة
ذات صلة بال ُهويّة ،وذات قيمة رمزيّة.
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إ ّن التص ّور الجديد للرتاث الثقا ّيف ،وما يوجد من اتفاق شامل حول رؤية
ُمج ّددة للثقافة باعتبارها مصدر تنمية ،قد ضبطته وعقلنته تجربة اللجنة
العامل ّية للثقافة والتنمية يف ندوة ستوكهومل سنة  ،1998ثم منظّمة اليونسكو
ومنظّمة األمم املتحدة.
ويف شهر سبتمرب  ،2010وباقرتاح من اليونسكو ،صادقت الجلسة العا ّمة
لألمم املتحدة عىل الوثيقة النهائيّة لق ّمة أهداف األلفيّة .وميكن للمرء أن
يقرأ يف الورقة املفاهميّة أ ّن "البعد الثقايف للتنمية يقتيض ،ضمنيّا وبطرق
شتّى ،حامية التن ّوع الثقا ّيف والتشجيع عليه ال سيام عرب مبادرات صون الرتاث
والالمادي وحامية املمتلكات الثقافيّة من النهب والتهريب ،أو
املادي
الثقا ّيف
ّ
ّ
عرب تنويع عرض املمتلكات والخدمات الثقاف ّية".3

الهو ّية الثقاف ّية والرتاث الالماد ّي

اعتنت منظّمة اليونسكو ،طيلة ما يزيد عن الستني عاما ،بدعم املبادرات
الدولية وبتنظيم ما له عالقة بهذا املجال الذي يعترب أساس هويّة الشعوب
ومصدر إلهامها.
[ ]22ففي ستينات القرن املايض ،أصبحت دول كثرية من العامل الثالث،
السيايس يُع ّد ،نسبيّا ،بغري قيمة تذكر
أعضاء يف اليونسكو وأق ّرت بأ ّن "التح ّرر
ّ
متسكها
وعبت الدول يف هذا االتجاه عن ّ
ما مل يصاحبه التح ّرر الثقا ّيف"ّ .
املادي ،من معامل ومواقع
بتشكّالت الهويّة الثقافيّة ،ال سيام التي ُيثّلها الرتاث
ّ
وتحف محفوظة يف املتاحف.
3

انظر ""portal.unesco.org/culture/fr/files/note conceptuelle
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هذه املقاربة األنرثبولوج ّية تدفعنا ،اليوم ،إىل اعتبار الرتاث مجموعة
اجتامع ّية من التشكّالت املتنوعة واملختلفة واملركّبة واملرتابطة فيام بينها.
فالرتاث الثقايف ،يف معناه الواسع ،يعكس ،مستقبال ،تن ّوع التعبريات الثقافيّة،
ولكن التجلّيات الثقافيّة أيضا.
وعىل هذا ال ّنحو اكتسب البحث عن "معنى" للممتلكات الثقاف ّية أهم ّية
أكرب .فهو يقتيض تعريف القيم األخالق ّية ،أو العادات االجتامع ّية ،أو العقائد،
املادي رمزا لها وتعبريا عنها .فداللة البناءات
أو األساطري التي ميثّل الرتاث
ّ
البرشي
املعامريّة أو الحرضيّة وتحويل املناظر الطبيعيّة بفعل التد ّخل
ّ
أصبحت مرتبطة أكرث فأكرث مبسائل الهويّة.
وانطالقا من هذه األفكار ،منت مقاربة أكرث اكتامال ،من أجل أن تعطى
الالمادي الذي يُنظر إليه باعتباره مصدرا للهويّة
قيمة أكرث ملفهوم الرتاث
ّ
الالمادي العادات والتقاليد
الثقافيّة ولإلبداع والتن ّوع .ويشمل هذا الرتاث
ّ
الشفويّة واملوسيقى واللغات والشعر والرقص واألفراح واالحتفاالت الدينيّة،
مثلام يشمل أيضا طقوس االستطباب واملعارف التقليديّة واملهارات ذات
الصلة باملظاهر املاديّة للثقافة ،مثل األدوات واملساكن.

العاملي
[ ]23عمل ّية صون عىل الصعيد
ّ

يف مطلع القرن الحادي والعرشين ،ظلّت اتفاق ّية اليونسكو لسنة 1972
والطبيعي العاملي ،معرتفا بها اعرتافا واسعا
املتعلّقة بحامية الرتاث الثقا ّيف
ّ
باعتبارها إحدى الوسائل املعياريّة الدول ّية الكربى التي تح ّدد املقصود
الطبيعي أيضا.
بالرتاث الثقا ّيف والرتاث
ّ
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ينبغي أن يكون مرج ُعنا ،عىل وجه التخصيص ،الفصلني األ ّولني اللذين
كل بلدان العامل .ويُ ِ
فصح
وقّع عليهام إىل ح ّد اليوم  191بلدا ،أي تقريبا ّ
يبي أ ّن هذا امليثاق أصبح من أكرث
هذا العدد ،يف ح ّد ذاته عن الكثري ،إذ ّ
املعاهدات املعرتف بها دوليا.
الصدد نستشهد بفقرة مقتطفة من الفصل األ ّول" :لتحقيق
ويف هذا ّ
العاملي املعاملُ واملجموعات واملواقع"
غايات هذه االتفاق ّية ،ت ُعت ُرب من الرتاث
ّ
ويف هذا السياق ،يُع ّد مفهوم "منظر ثقا ّيف" ،الذي ت ّم الحديث عنه بكرثة
خالل السنوات الخمس عرشة األخرية ،إحدى تلك األفكار التي تهدف إىل
توسيع تص ّور الرتاث فمكّنت من إنشاء رؤية للرتاث الثقا ّيف أكرث انسجاما،
ولكن أكرث تعقّدا ،إذ صار األمر متعلّقا بحامية "أعامل برشيّة أو أعامل
مشرتكة بني اإلنسان والطبيعة".
العاملي التي التأمت ببون يف صائفة
أثناء الدورة األخرية لهيئة الرتاث
ّ
 ،2015أمكن استخراج اإلحصاءات التالية بناء عىل تطبيق اتفاق ّية :1972
العاملي  1031من املمتلكات 31 ،منها
أدرجت ،إىل اليوم ،يف قامئة الرتاث
ّ
عابرا للحدود ،و 48منها يف خطر ،و 802موقع ثقا ّيف 197 ،موقعا طبيعيّا ،و32
ممتلكا ُمختلطا .وهذه املواقع موزّعة عىل  163دولة.
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األول
[ ]25القسم ّ

[ ]27إنجازات اليونسكو عبر الزمن
منذ نهاية القرن التاسع عرش ،حظيت املعامل التاريخية بالخصوص بعناية
السلطات الوطنية أو الجهويّة أو املحلّ ّية يف أوروبا عىل وجه التخصيص .فمن
بني النتائج التي أفرزتها الثورة الصناعيّة والتقنيّة يف القرن املايض ،إثارة شعور
التمسك بالقيمة التاريخ ّية والجامل ّية للمعامل واملواقع التي متثّل شاهدا عىل
ّ
حقبة تاريخ ّية انقضت والّتي يُرغ َُب يف االرتباط بها من باب البحث عن
هويّة ،ولكن بدافع رضب من رضوب الرومنس ّية أيضا.
تو ّجه االهتامم ،يف الفرتة الحديثة ،إىل وضع تص ّور متصل مبفهوم جديد
ّمادي" ،وإىل تعيني هذا البعد اإلضايف .وهذا املفهوم
هو "الرتاث الثقايف الال ّ
ناتج عن مقاربة أكرث عمقا وحميميّة تهت ّم بنقل املعارف واملهارات يف إطار
أنظمة معارف جامع ّية أو فرديّة ،روح ّية وفلسف ّية يف اآلن نفسه ،والّتي ميارس
اإلبداعي.
عبها نشاطه
اإلنسان ْ
ّ
وستكون العديد من النامذج التي اهتممنا بها يف هذا الكتاب متثيال
للعناية التي يحظى بها الرتاث الثقا ّيف يف العامل بأرسه وتربيرا لها ،سواء أكان
األمر متعلّقا مبمتلكات منقولة [ ]28أم ثابتة تطلق عليها عادة عبارة "تراث
مادي" أو "تراث ملموس" ،أم مبمتلكات تطلق عليها مستقبال عبارة "تراث
ّ
المادي".
حي" أو "تراث
ّ
ّ
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موسع ملفهوم الرتاث
نحو تعريف ّ

تجل هذا الوعي املتنامي من خالل إصدار ميثاق
عىل الصعيد املبد ّيئّ ،
العاملي يف شهر أكتوبر من سنة  ،1931ث ّم إصدار ما يُعرف
أثينا ذي البعد
ّ
مبيثاق البندق ّية يف شهر ماي/مايو سنة  ،1964الذي متّم املبادئ األساس ّية التي
ينبغي احرتامها أثناء أشغال حفظ املعامل واملواقع ،وضَ بطها.
تدريجي ،إيالء
كل أصقاع العامل تقريبا ،وبشكل
ومنذ هذا التاريخ ،ت ّم ،يف ّ
ّ
اهتامم أكرب مبشاكل الصون ،ال صون املعامل التاريخ ّية فقط ،بل صون مجمل
محيطها ،وباألساس األحياء ذات القيمة التاريخ ّية أو املدن التاريخ ّية .ومنذ
الطبيعي أيضا ،تبعا لتزايد ظاهرة
م ّدة قصرية ،يُق َرن باملعامل التاريخيّة املحيط
ّ
التحض والنم ّو الدميوغرا ّيف الّذي يظهر بصورة جليّة يف بلدان العامل الثالث.
ّ
لنئ كان تص ّور حامية الرتاث التاريخي وصونه ،مفهوما نسب ّيا فهام ج ّيدا،
ال سيّام منذ توصيّات فرصوفيا-نريويب التي صادقت عليها الجلسة العا ّمة
لليونسكو سنة  ،1976فهيهات أن يكون تطبيقه أمرا مكتسبا .فث ّمة عمل
دؤوب ال ب ّد أن يقوم به املدافعون عن الرتاث الذين يرى فيهم البعض []29
أشخاصا "رومنسيني" أو " ُمعادين للتق ّدم".
ولهذا السبب ،بادر خرباء املجلس الدويل للمعامل واملواقع إيكوموس
نص من أجل حامية املدن التاريخ ّية يكون امتدادا مليثاق البندق ّية
بتحرير ّ
يف سنة  .1964وقد متّت املصادقة عىل الخطوط العريضة لنص هذا امليثاق
سنة  1986بتوليدو التي تع ّد مدينة تاريخ ّية بامتياز ،وت ّم إصداره إثر ذلك
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يف الجلسة العا ّمة للمجلس الدويل للمعامل واملواقع إيكوموس 4يف واشنطن
سنة .1987
ويف سنة  ،2011صادقت منظّمة اليونسكو عىل توصية جديدة تتعلّق
بحامية "املناظر العمرانيّة التاريخيّة" .ومل تقرتح هذه التوصية مبدأ جديدا يف
مجال حفظ الرتاث ،ومل تكن الغاية منها تعويض النصوص املوجودة ،بل هي
تنخرط يف منطق االستمراريّة .وتعترب هذه التوصية أداة تكميل ّية و ُمقارب ًة
تهدف إىل تعزيز إدماج الثقافة والرتاث وأخذهام يف االعتبار وتثمينهام يف
سياسات التنمية العمرانيّة واسرتاتيجياتها.5

صون موروثنا الثقايف املشرتك

ميكن للمرء ،فعال ،أن يتساءل كيف يستطيع اإلنسان الحديث ،الذي
اليومي
إدماج املوروث الثقا ّيف يف محيطه
يواجه تح ّوالت شتى يف إطار حياته،
َ
ّ
مع حفظه من التدمري ،بل كيف يريد أن يكون ذلك يف املستقبل؟ هذه
املسألة أساس ّية أل ّن فكرة حامية املوروث الثقايف وصونه قد تؤ ّدي فقط إىل
إثارة نقاش نظري وتغذيته ،والحال أ ّن الرتاث يواجه بش ّدة تهديدات حقيق ّية.
[ ]30ويكمن الرصاع الحاصل بني من ي ْدعون إىل حفظ األحياء القدمية
ومن يعتربونها عمل ّية عدمية الجدوى ،يف اختالف الطّرق التي تعالَج بها
مسألة الرتاث .ويجب أن نعلم أ ّن عملية الحفظ تقتيض فعال وقتا أطول
4
5

املجلس الدّويل للمعامل واملواقع.
نص صادر عن اليونسكو
ّ
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مم يُرصد
ومجهودات أكرث دميومة ،وتبعا لهذا تتطلّب متويال أضخم بكثري ّ
عادة ملخطّطات مشاريع البناء الجديدة وإلنجازها.
لكل من اهت ّموا بحفظ األحياء
فطيلة الخمسني سنة املاضية ،أمكن ّ
التاريخيّة التفطّ ُن إىل أ ّن املسؤولني عن التخطيط العمرا ّين أو عن املاليّة
العموميّة مييلون أكرث إىل إيالء األولويّة ملشاريع التجديد وإعادة اإلعامر عىل
أر ٍ
اض بيضاء عوضا عن املصادقة عىل إعادة تأهيل بناءات قدمية.
فلم كان من الصعب التحكّم بالقدر الكايف يف تفاصيل هذه العمليات ،يف
ّ
مستوى التكلفة والزمن واملوارد البرشيّة املرصودة لها ،فمن األرسع واألجدى
واألنجع استعامل الج ّرافات وتسوية األرض والبناء عليها دون قيد أو رشط.

واجب؟ ولِ َم الرتميم؟ وماذا نُر ّمم؟
هل الرتميم
ٌ

هذا اإلقرار ،عىل قساوته ،ليس بعيدا عن الواقع ،ألنّه غالبا ما ميثّل
ح ّجة ترفع يف وجه من ت ُوكَل إليهم مه ّمة صون الرتاث وحاميته ف ُيد َعون إىل
تقديم تربيرات وحجج مقنعة للدفاع عن وجهة نظرهم الداعية إىل حفظه
وتثمينه.
[ ]31كتب أندري شاستال فقال" :إ ّن األمر الذي يشحذ هذا اإلحساس
حل،
بوجود تص ّدع ونزاع ،هو أ ّن ازدهار الحضارة الصناع ّية يج ّر وراءه حيثام ّ
ٍ
بناءات حديث ًة
الريفي،
يف داخل املدن ويف األحياء املحيطة بها ويف املجال
ّ
عادة ما تكون كئيبة وعىل منط مو ّحد ،وعىل مقربة من مبان قدمية .وأل ّول
م ّرة يف التاريخ ،نشب بني من يتّخذون املايض مرجعا ومن يدعون إىل مواكبة
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الراهن ،رصا ٌع حا ّد من أجل احتالل املجال وتهيئته ،وال ب ّد يف ذلك من إيجاد
تربيرات دامئا".6
ِ
عمليات التحوير
ففي فرتة ما قبل املرحلة الصناع ّية ،كانت تحكم
ثوابت ثقافيّة استق ّرت عرب
والتجديد التي تشهدها مد ُن املايض التاريخيّ ُة،
ُ
الزمن .والوسائل التقنيّة املحدودة مل يكن لها إالّ أثر بسيط يف هذه املبادئ.
شخيص ،فأعادوا تصميمها بصورة
وسم بعض الحكّام مدنَهم بطابع
وقد َ
ّ
جذريّة ،أو أنشأوها من العدم .ولك ّن األمر مل يكن متعلّقا آنذاك إالّ بحاالت
معزولة أو بظواهر محدودة.
كانت التغيريات يف بعض األحيان تستجيب لرغبة يف احرتام طقس من
يحتل فيها املوقع داللة
الطقوس الدين ّية أو لظواه ِر النظام الكوين التي ّ
مخصوصة ميكن أن يدركها عا ّمة ال ّناس .ورغم هذه التص ّدعات امللحوظة
يف مجال التط ّور املجايل واملعامري فقد ظلّت االستمراريّة الثقاف ّية مضمونة
هي أيضا.
خلق الدخول يف الحقبة الصناع ّية وضع ّية جديدة متام الج ّدة :فقد وهب
الوسائل التي متكّنها من
َ
تق ّد ُم التقنية قدر َة اإلنسان عىل الخلق والتحويل،
والتجل حتى يف ف ّن العامرة [ ]32ويف عمليّة اإلعامر الشامل ملوقع
ّ
التحقّق
املبني قدرا مل يكن يف ما مىض قابال للتخ ّيل.
من املواقع .وبلغ حجم املجال ّ
6

املوسوعة الكونيّة ،أندري شاستال ،فصل تراث وف ّن وثقافة.
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وساهمت يف ذلك أيضا ،بصفة غري مبارشة ولكن بعمق شديد ،وسائل
التواصل واإلنتاج الجديدة وأمناط العيش املستحدثة .فمن اآلن فصاعدا،
تنهض التقنية بدور املح ّرك الذي كان ،يف ما مىض ،مقصورا عىل الثقافة
وال ّدين .وهذا التح ّول مقرتنا بآليات اقتصاديّة جديدة تعرف هي أيضا قطيعة
التقليدي ،أضحى رسيع االنتشار.
عن السياق الثقا ّيف
ّ

التحض الصناعي يف أوروبا
ّ

إذا اتخذنا أوروبا ،يف نهاية القرن التاسع عرش وبداية القرن العرشين
سنتبي أ ّن املدن األوروب ّية أخذت يف التنامي بنسق مذهل
أمنوذجا ،فإنّنا
ّ
بفعل عوامل جديدة صاحبها ،هي بدورها ،بروز طبقات اجتامع ّية جديدة،
وتراتبيّة جديدة.
توسع للضّ واحيّ ،
ودك لألسوار ،وردم للخنادق،
فلقد أفىض ما شهدناه من ّ
وم ّد للطرقات الواسعة ،إىل والدة تص ّور جديد للمدينة الحديثة مناقض
لتصور املدن القدمية التي تنمو أحيانا وفق حركة انتشار غري واضحة املعامل.
وال يُنظَر إىل هذه املدن القدمية باعتبارها أحياء تاريخيّة ،بل باعتبارها
تج ّم ٍ
عات سكاني ًة عفنة وجدت فيها الفئاتُ الشعبيّة األكرث فقرا ،وبروليتاريا
الصناعي ،مالذا لها ،بينام تسكن الفئات البورجوازيّة امليسورة
بدايات املجتمع
ّ
يف عامرات متت ّد عىل طول الشوارع الجديدة ويف أحياء سكن ّية تقع يف الضواحي.
ظل قامئا يف أوروبا إىل
اجتامعي ّ
هذا االستقطاب وما صاحبه من انشقاق
ّ
[ ]33أواسط القرن العرشين .ويف العرشينات والثالثينات ،كان عدد كبري من
32

بني املهندسني املعامريني ،ميثّلون الحركة الحداث ّية ويدافعون عن فكرة هدم
األحياء القدمية .وكان يل كوربوزيي أوضحهم عىل اإلطالق ،إذ كان ينوي يف
مرشوعه ،مرشوع "املدينة املش ّعة" ،7التضحية بقسم كبري من باريس القدمية
هنديس.
إلقامة مجموعة من ناطحات السحاب املنظَّمة وفقا ملثال
ّ
ولحسن الحظّ ،مل تر هذه املقرتحات املتط ّرفة ال ّنو َر ،إالّ أ ّن اإليديولوجيا
التي كانت تح ّركها ساهمت مساهمة واسعة يف محو عدد كبري من األحياء
التاريخ ّية األوروب ّية قبل أن تندلع الحرب العامل ّية الثانية فتد ّمر كلّيا بعض
مم كان يف اإلمكان
املراكز العمران ّية يف أوروبا الوسطى وبشكل أكرث فظاعة ّ
أن يقوم به املهندسون املعامريون الحديثون بتخ ّيالتهم األكرث جرأة.

وتولّدت ،يف الستينات ،عن هذه الخسائر املخطَّط لها أو غري املخطَّط
لها ،فكرة جديدة .ففي أحياء غري واضحة املعامل ،خالية من طابع مي ّيزها ،وال
أي رابط يجعلهم يرون ذواتهم يف محيطهم املش ّيد ،كشفت
يجد فيها السكّان ّ
كل عيوبها.
"آلة السكن" القابلة للتبديل عن ّ
البيئي مراجعة تدريجيّة
ومن ناحية أخرى ،فرض ظهور رضب من الوعي
ّ
جبت نُدر ُة املوارد
للتص ّورات املعامريّة العمران ّية املهيمنة .ويف النهاية أَ َ
التاريخيّة يف املدن الكربى ،اإلدارات البلديّة واملهندسني املعامريني عىل مزيد
االحتياط يف شأن املادة التاريخ ّية التي صمدت يف وجه الزمن.
7
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وكام هو الحال يف مثل هذه الوضع ّيات ،رشعت عقارب الساعة يف
الدوران يف االتجاه املعاكس .فإىل جانب انشغال املرشوع بحفظ املعامل،
إبداعي []34
أي تجديد
ظهرت يف هذا الشأن رصامة مبالغ فيها حالت دون ّ
ّ
للبناءات العاديّة ج ّدا .ففُرضت قوانني شكل ّية ال س ّيام يف خصوص تجديد
الواجهات :تُعا ُد تهيئ ُة ما بداخل البنايات إعادة كل ّية ويحافَظ بدقة عىل
رصف أطلقت عليه
تركيبة الواجهات القدمية ذ ّرا للرماد عىل العيون .وهذا الت ّ
لفظة "الواجهت ّية" 8التي غالبا ما تتع ّرض للنقد.
ونجد أمثلة كثرية لهذا يف مدن مختلفة من أوروبا حيث تختفي وراء
واجهات العامرات السكنيّة القدمية متاجر كربى ،ومثل هذا التغيري للوجهة
املخصصة للمرت ّجلني
ش ّجع عليه شغف متزايد باملراكز "امل ُج َّددة" .أ ّما املناطق ّ
يف األحياء التاريخ ّية والتي كان الت ّجار فيام مىض ينفرون منها بسبب عرس
دخول العربات ذات املحركات إليها ،فقد أضحت ،فجأة وبفضل التط ّور
السياحي ،منجم ذهب.
وعىل هذا النحو انطلقت عمل ّية إضفاء صبغة بورجوازيّة عىل أحياء
قدمية ذات منزلة وضيعة بتحويلها إىل أحياء "نبيلة" .وال تخلو هذه العملية
املتمثلة يف إعادة تأهيل املدينة القدمية ،املرك ِز الحقيقي للمدينة الكربى التي
منت يف محيطها ،من جوانب إيجاب ّية .ولكن ،لنئ كان هذا ر ّد فعلٍ عىل عملية
"الرتذيل" القدمية ،فإنّه ولّد أيضا ،مشاكل اجتامع ّية جديدة .ومل تفلح يف
التاريخي ويف تأهيله تدريجيّا دون أن تؤ ّدي املضاربة
املحافظة عىل مركزها
ّ
8
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العقارية إىل التخلّص من السكّان األصليني ،إالّ بعض املدن (مثال بولونيا يف
إيطاليا).

ال ّتدمري الحاصل يف فرتة ما بعد العهد االستعامري
لألسف ،يُط َرح مشكل املدن القدمية بأكرث ح ّدة يف البلدان النامية []35
التي شهدت موجة عارمة من التحديث يف خمسينات وستينات القرن املايض،
أي ،عىل سبيل التعميم ،زمن حصولها عىل االستقالل السيايس.
إ ّن املدن االستعامريّة للقرن التاسع عرش ،كانت نقطة عبور الحضارة
"الحديثة" أي الحضارة األوروبيّة ،ولك ّنها كانت أيضا مدنا متثّل أنظمة اجتامعيّة
مغلقة ،ال صلة لها تقريبا مبدن السكّان األصليني .ومل ي ُزل هذا التعارض الثنا ّيئ
إالّ عندما انتهت الهيمنة االستعامريّة ،ورشعت طبقة من السكان األصليني يف
تخل عنها من أقاموا بها يف البداية.
االستقرار باملدن االستعامريّة التي ّ
ومنذ ذلك الوقت ،حافظت هذه املدن عىل درجة من الفخامة متثّل
تجلّيا ملا بلغته أش ُّد الرغبات جموحا ،يف بلدان متعطّشة للتق ّدم .وت ّم الح ّط
من قيمة املراكز التاريخيّة وتدحرجت إىل درجة األحياء التي ال تتوفر فيها
أدىن رشوط السكن ،كام كان الحال يف أوروبا يف القرن التاسع عرش.
وقد ساهمت الحركات الدميوغرافية التي حدثت يف العرشيات األخرية،
يف ترسيع هذا التدهور .فالطبقات االجتامعية الرثيّة هاجرت إىل املدن
الجديدة األوروب ّية بينام تكتسح أدفاق النازحني من األرياف األحيا َء القدمية
واألحياء القصديريّة الواقعة عىل األطراف ألنّها الوحيدة التي توفّر مسكنا
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بثمن بخس ،وتتيح إمكانية الشغل يف القطاع ما قبل الصناعي أو ما يس ّمى
بالقطاع "غري املهيكل" يف االقتصاد.
وعىل هذا النحو ،ظلّت األحياء التاريخ ّية القدمية يف عموم مدن بلدان
العامل الثالث جيوبا ذات تقاليد وعادات ما قبل صناعيّة ،يف قلب عامل يف أوج
التح ّول .وقد مكّنها هذا تحديدا من استقطاب مجموعات برشيّة أقبلت من
تقليدي وجدت فيه [ ]36ظروفا قريبة نسب ّيا من
حرضي
األرياف نحو وسط
ّ
ّ
السهل رصد الخطر الذي تحدثه هذه الوضع ّية
طريقة عيشها األصل ّية .ومن ّ
باملدن التاريخيّة يف بعض املناطق من إفريقيا وأمريكا الالتينيّة وآسيا:
فالضغط الدميوغرا ّيف املتزايد يؤ ّدي إىل استغالل تلك املباين استغالال مبالغا
فيه .والكثري من البيوت القدمية واالسطبالت وحتى األقبية التي هجرها
مالكُوها ،تستعمل ألنشطة مهن ّية غري خاضعة للمراقبة ،مثل الصناعات
السوق ال ّداخليّة بتكلفة
التقليديّة أو الورشات شبه الصناعيّة ،مه ّمتها تزويد ّ
مربحة ج ّدا .إالّ أ ّن هذه األنشطة تت ّم يف وضعيّة صحيّة مزرية.
ثم إ ّن املباين التاريخ ّية التي تُح َّول ملثل هذه األنشطة ،رسعان ما تستحيل
إىل أنقاض .ويف متاهة أزقّة املدن القدمية غالبا ما يصعب التفطّن إىل البيوت،
أي رقابة
بل إ ّن مظهرها
الخارجي ال يثري أحيانا أيّة شبهة ،وهذا ما يحول دون ّ
ّ
لألنشطة غري املرغوب فيها أو غري القانون ّية.
وينضاف إىل تدهور حالة املباين نقصان الرشوط الصح ّية :فوسائل التز ّود
باملاء ،وشبكة الرصف الص ّحي مل تعد عموما تستجيب للحاجيات الراهنة،
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تظل األنظمة التقليديّة صامدة فإنّها تكون يف حالة رديئة أو مهملة.
وعندما ّ
أ ّما الطرقات فهي أيضا يف وضعيّة مرت ّدية.

معاينات أول ّية إزاء تر ّدي وضع الرتاث

من أجل تحسني ظروف حياة السكّان ،ينبغي تب ّني سياسات تضع ح ّدا
لهذه الوضع ّية وت ُرجِع لألحياء القدمية تركيبة اجتامعية متن ّوعة ذات سلوك
مسؤول ،إذ أ ّن املعامل الكربى ،لنئ كانت السلطات العموميّة هي الوحيدة
القادرة عىل ترميمها ،فإ ّن العناية مبدينة [ ]37يف مجملها يقتيض دعم
الخاصة .وآنذاك تربز صعوبة أخرى تتمثّل يف أ ّن التحسينات املاديّة
املبادرات
ّ
تحتاج إىل استثامرات ها ّمة ولكن تحول دون تحقّقها موارد عا ّمة ما تكون
خصصة إلدارة األحياء التي تس ّمى "حديثة"
غري كافية أو إن وجدت فهي ُم ّ
وللعناية بها وصيانتها.
وال ب ّد أن نشري إىل صعوبة إضافيّة :ال ميكن أن تُعتَ َمد يف تجديد املدن
التمش قد يُفقدها
القدمية مقاييس تط ّبق عىل مدن حديثة ،أل ّن مثل هذا
ّ
الخاص الذي ي ّربر ،تحديدا ،االستثامرات الضخمة .فعمل ّية التجديد ينبغي
طابعها ّ
أن تحرتم بدقّة هيئ َة تشكّل األحياء القدمية .ولكن ،لألسف ،ليس من النادر أن
نجد مناذج ملدن قدمية ت ّم تقريبا تدمريها عرب عمليات تطهري غري مدروسة أ ّدت
إىل نقيض الهدف املنشود فألحقت يف النهاية رضرا بنوعية املساكن.
شق طرق محوريّة يف عدد من املدن العتيقة
وعىل هذا النحو ،ترت ّبت عىل ّ
انعكاسات سلبيّة .ولنئ كانت هذه األعامل تت ّمم بنوايا حسنة فإنّها كانت
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جاهلة باالحتياجات األساس ّية للنسيج الحرضي التقليدي ودون تفكري فيام
سينجر عن هذه الحلول التقنية املحض من الناحية االجتامعية واالقتصادية
والجاملية .فالتجديد الحكيم لألحياء التاريخ ّية يستوجب ،من ِقبل الخرباء
املحلّيني أو الدوليني الذين كُلّفوا بذلك ،إعاد َة النظر يف املناهج املنقولة عن
التخطيط الحرضي الحديث ،واستنبا َط حلول تتالءم مع الوضع ّيات املحلّ ّية،
وهي حلول ال ميكن أن تنشأ إالّ عن معرفة عميقة بالبُنى الحرضيّة التقليديّة
يل.
وباقتصادها ال ّداخ ّ
يتعي تص ّور الحفاظ عىل األحياء [ ]38التاريخيّة وإعادة
وفضال عن هذاّ ،
الكل للمدينة .فإذا كان يف اإلمكان املحافظة
الحياة إليها يف عالقة بالسياق ّ
تاريخي ومعاملتها معاملة املتحف ،فإ ّن مدينة
عىل بناية معزولة ذات طابع
ّ
عتيقة ت ُ ْؤوي أحيانا مئات اآلالف من السكّان ال ميكن التعامل معها بنفس
الطريقة.
ففي هذه الوضع ّية ال ب ّد من تعبئة قوى ح ّية وطاقات برشيّة إلعادة
الحياة للفضاء املعامري وملنع انحطاطه .وتتمثّل امله ّمة األوىل التي ينبغي أن
يضطلع بها من يضع امل ُخطّط ،يف خلق توازن بني ترميم البناءات ترميام وفيّا،
وتكييفها تدريج ّيا للحاجيات الراهنة.

ماذا تفعل اليونسكو ملواجهة هذه الرهانات والتحدّ يات؟

لقد بيّنت السنوات التي تلت الحرب العامليّة الثانية ،وجود تغيري يف
العقليّات ال سيّام يف أوروبا .فهل هو ناتج عن الكوارث التي سبّبتها الحرب
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فأ ّدت إىل وعي البرش برضورة حفظ تراث هو مثرة تراكامت تاريخ بعيد ،أم
هو مج ّرد وعي بأهم ّية "ذاكرة األمكنة" و"ذاكرة األشياء"؟
إ ّن مشكل قطيعة التوازنات االجتامعية التقليديّة الذي ع ّمقت خطورت َه
حرك ُة نزوح داخل ّية قويّة ،كان قد ح ّول املراكز العمرانية التقليديّة إىل "أحياء
خ ّزانة" لليد العاملة الزهيدة ،بينام كانت تنمو مناطق مدن جديدة فتزيد
"التقليدي" و"الحديث".
من ح ّدة التقابل بني ثنائ ّية
ّ
أي
وبالتايل إ ّن عددا كبريا من سكّان األحياء القدمية كانوا ال يعريون ّ
أقل [ ]39لرتميمها ،ألنهم
اهتامم لحفظ البناءات التي يعيشون فيها ،وبدرجة ّ
ال ميلكون وسائل تحقيق ذلك .ويصل بهم األمر إىل ح ّد بخس الرتاث الذي
كانوا يعيشون فيه ،بل هم مستع ّدون لهجره ما إن تسنح لهم فرصة الحصول
عىل مسكن حديث.
أي سياسة إلعادة تأهيل أو
ههنا تكمن علّة إحدى األفكار الرئيس ّية يف ّ
تاريخي ،وهي تتمثّل يف ترشيك األهايل املعنيني أك َرب قدر ممكن
حي
ّ
لرتميم ّ
من الترشيك .فث ّمة فعال خطر الرفض الذي يه ّدد عمليات الحفظ متى أملتها
تختص بهام
مناذج وتص ّورات خارج ّية ال تراعي منط العيش والثقافة اللتني
ّ
كل مدينة تاريخ ّية.
ّ
ويف هذا النطاق ،وزيادة عىل ما سبق ،مث ّة خطّتان ال ب ّد من تج ّنبهام،
فتحص ،بشكل شبه دائم،
األوىل تستلهم من نظريات القرن التاسع عرش
ِ ُ
الرتميم يف املعامل املعزولة ،والثانية تتمثّل يف اتخاذ املضاربة وسيلة لخلق
جيوب بذخ يف األحياء القدمية لغاية سياحيّة قد تجعلها عرضة للتشويه.
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عملت منظمة اليونسكو جاهدة منذ أكرث من ستني سنة ،عىل أن تضع
حيّز التطبيق مقاربة تتمثّل يف الجمع بني ترميم املعامل وإعادة الحياة للمراكز
العمران ّية التاريخ ّية أثناء الحمالت الدولية الهادفة إىل صون الرتاث الثقا ّيف
لإلنسان ّية .فالحمالت التي أُطلقت بني الستينات والسبعينات من القرن
والطبيعي"
العرشين ساهمت بالتأكيد يف تطوير تص ّور "الرتاث العاملي الثقا ّيف
ّ
الذي وضعته موضع تبجيل اتفاقيّة اليونسكو لسنة .1972
فبالنسبة إىل عموم ال ّناس ،يرتبط ذكر اسم اليونسكو ،دون منازع ،بهذه
العمليّة الها ّمة التي قادتها املنظّمة لفائدة الرتاث الثقا ّيف منذ ستينات القرن
املايض ]40[ ،سواء تعلّق األمر بإنقاذ معبدي أبو سمبل وفيلة يف مرص أو
بحامية املراكز التاريخ ّية يف البندق ّية وفلورينسيا بإيطاليا ،أو أيضا برتميم
معبد بوروبيدير يف إندونيسيا ،وهذا كلّه عىل سبيل الذكر ال الحرص.
حظيت ،طيلة سنوات كثرية ،بتعييني مسؤوال عن تنسيق هذه
لقد
ُ
الحمالت الدولية وأمكنني أن أالحظ شغف سكّان املواقع التي ت ّم اختيارها
يف هذه الحمالت بإعادة تأهيلها وبتثمينها ووع َيهم الحقيقي بذلك
اجتامعي
وإدراكَهم ألهميّة هذا العنرص وما ميكن أن يج ّر وراءه من من ّو
ّ
واقتصادي.
ّ
ولكن لألسف ،سرنى ،يف موضع آخر ،النتائج الكارثيّة التي سبّبتها
النزاعات التي اندلعت يف البلدان واملدن التي انطلقت فيها حمالت الصون
هذه .وتلك كانت حالة املدينة القدمية يف صنعاء ،حيث تع ّرضت منذ نهاية
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شهر مارس  2015لقصف ج ّو ّي وشهدت معارك ألحقت أرضارا فادحة برتاثها
الرثي الفريد.
الثقا ّيف ّ
فمنذ مطلع الثامنيناتُ ،وضع برنامج لحفظ مدينة صنعاء التاريخ ّية
وتثمينها ،إذ هي من أكرث مدن العامل روعة ومن أش ّدها تع ّرضا للخطر .وقد
ُد ّعم ذلك بحملة صون دوليّة انطلقت يف شهر ديسمرب  .1984وكذا كان شأن
ِشبام مدينة الطني ،ذات البيوت الشبيهة باألبراج الشاهقة واملطلّة عىل وادي
حرضموت والتي أطلق عليها اسم "منهاتن الصحراء".
وحرصا عىل حفظ شهادة ح ّية عىل املايض ،كانت السلطات اليمن ّية قد
بادرت بصون هذه املدن القدمية بإعانة دول ّية ]41[ .وكانت امله ّمة عىل قدر
كبري من األهم ّية وكان الرهان استثنائ ّيا .ولكن بتضافر جهود الجميع أمكنت
املحافظة عىل الديناميّة والحيويّة التي يتميّز بها سكّان هذه املواقع العالية
كل
املعامري والعمراين يف ّ
القيمة بقطع النظر عن الندرة النوع ّية للمجموع
ّ
واحد من البلدين.
ويف الواقع ،كان األمر يتعلّق بتحقيق ما كان يبدو يف الظاهر أمرا شبيها
بالرهان ويتمثّل يف حفظ الرتاث العمرا ّين وإدماجه يف الحياة الحديثة يف
اآلن نفسه .ولكن دون أن نُتّهم بوضع األحياء القدمية "تحت ق ّبة بلّوريّة"
وبتحويل سكانها إىل "سلعة سياحيّة".
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أهم حمالت الصون (من  1960إىل )1998
ّ

معامل النوبة (أبو سمبل وفيلة يف مرص)
البندق ّية وبحريتها (إيطاليا)
معبد بوروبيدير (إندونيسيا)
موقع قرطاج األثري (تونس)
موقع موين ُجودارو (باكستان)
جزيرة غورية (السينغال)
معامل وادي كتمندو (النيبال) ،واملنتزه التاريخي بشوخوتاي (تايلندا)
مدينة فاس (املغرب األقىص) ،املدن القدمية يف موريتانيا (وادان ،شنقيط ،تيشيت ،والتة)،
الرثاث الثقا ّيف ملدينة هويي (فياتنام)
هافانا (كوبا) ،األحياء التاريخ ّية واملعامل يف إسطنبول ،وموقع غوريم (تركيا)
مدينة صنعاء القدمية ،ومعامل ومواقع وادي حرضموت وتخصيصا مدينة شيبام (اليمن) []42
معامل باهاربور ،فيهارا ،باغرهات (بنغلداش)
معلم سان فرانسيسكو ليام (بريو)
موقع الليبال ومعامله (أثيوبيا)
موقع مدينة صور وما حولها (لبنان)
كل من
هذا تاريخ إطالق اليونسكو آخر الحمالت الدولية لصون الرتاث الثقا ّيف إذ اعترب ّ
املجلس التنفيذي والجلسة العا ّمة أنّه قد يوجد فعال خطر يُنذر بتضخّم هذا الصنف من
النشاط الذي يتطلّب مجهودات ضخمة بحثا ومتويال تتجاوز حدود امليزان ّية .ورغام عن
ذلك ،أبرزت اليونسكو طيلة أكرث من ثالثني سنة ،أهميّة حفظ املدن التاريخيّة واملواقع
األثريّة الق ّيمة يف العامل .وألسباب متن ّوعة القت بعض الحمالت نجاحا وإشادة عىل الصعيد
الدّويل ،وأضحت عنارص مرجعيّة عىل غرار حمالت صيانة مدن البندقيّة وقرطاج وفاس
وهافانا وصنعاء ،بينام مل تعرف حمالت أخرى نفس النتائج واستعىص الظفر باملوارد املال ّية
الرضوريّة لتحقيق ما ُخطّط له من صون وتنمية.

اتفاق ّية الهاي لحامية املمتلكات الثقاف ّية
يف حالة النزاع املسلّح
يف أعقاب ما خلّفته الحرب العامل ّية الثانية من تدمري للرتاث الثقا ّيف،
صادقت منظّمة اليونسكو بتاريخ  14ماي/مايو  1954يف الهاي عىل أ ّول
تنص عىل حامية املمتلكات الثقاف ّية يف حالة النزاع
اتفاق ّية دول ّية [ّ ]43
املسلّح .وكان ذلك منطلق عمليّة معياريّة طويلة النفس جعلت منظمة
كل ما له صلة بحامية الرتاث الثقايف
اليونسكو تتص ّدر املشهد الدويل يف ّ
لإلنسانية وبتثمينه .فالحقيقة الجديدة هي أ ّن الحروب اآلخذة يف التزايد
منذ نهاية القرن العرشين وبداية القرن الواحد والعرشين ،أصبحت تستهدف
أكرث فأكرث رموزا للثقافة من أجل القضاء عىل هويّة شعب من الشعوب.
تغيت ومل تعد باألساس مسألة أطراف خارج ّية متنازعة ،بل
فطبيعة النزاعات ّ
أضحت مسألة صدامات داخليّة تتخذ فيها األطراف املتحاربة ،لألسف ،الرتاث
الثقا ّيف هدفا رئيس ّيا مقصودا.
هذا الصنف من التدمري دفع املجتمع الدو ّيل إىل ر ّد الفعل بطريقة أكرث
رصامة ،مذكّرا بهذا التط ّور الحاصل ،من أجل تحديد اآلليات التي ميكن أن
تستجيب للطلبات املتزايدة يف مجال حفظ الرتاث الذي تلقّى ،يف مثل هذه
ٍ
رضبات يف العمق.
النزاعات،
ومثلام أشارت إىل ذلك كريستيان جوهانو-غراديس" ،متّت ،بعد ميض
قرابة نصف قرن عن اتفاق ّية سنة  ،1954املصادقة عىل بروتوكول الهاي
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الثاين سنة  .1999فاالنخراط غري الكايف يف تلك االتفاق ّية منذ املصادقة عليها،
واملشاكل املرتبطة بتطبيقها ،لنئ تج ّند له املجتمع الدويل بصورة متواترة،
أي تط ّور من أجل تحسني النصوص القانون ّية وتطبيقها عىل
فإنّه مل يحصل ّ
أرض الواقع .فالحرب التي اندلعت بني إيران والعراق ،وغزو العراق للكويت،
وما وقع فيام بعد من نزاعات يف ما كان يس ّمى يوغسالفيا ،دفع املجتمع
الدويل ،يف األخري ،إىل الوعي برضورة البحث عن تحسينات من أجل []44
حامية الرتاث الثقا ّيف حامية أفضل".9
وبصفتي مديرا لقسم الرتاث الثقا ّيف ،10التمست من األستاذ برتيك بويالن
نص ملنظّمة اليونسكو ينبثق من اتفاقية الهاي لسنة  12.1954فكان
صياغة ّ
النص قاعدة عمل لفريق الخرباء الحكوميني الذين دعتهم اليونسكو
ذلك ّ
إلعداد صياغة الربوتوكول الثاين التفاقيّة الهاي الذي يرمي إىل س ّد الثغرات
املوجودة يف تلك االتفاق ّية.
11

ُبش
وقد كتب زمييل إيتيان كليامن 13يف شأن اتفاق ّية الهاي فقال" :ت ّ
ديباجة اتفاقيّة الهاي لسنة  1954منذ البدء بالروح التي متت بها صياغة
9
10
11
12
13
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أي حامية يف حالة النزاعات املسلّحة؟ ،أطروحة يف كليّة
كريستيان جوهانو غراديس ،الرتاث الثقايف
املادي والالمادّيّ :
ّ
الحقوق بجامعة جينيف ،زوريخ -بال ،2013 ،صص .121-120
باالتفاق مع زميلتي الس ّيدة ليندال بروت ،مديرة فرع املعايري يف هذا القسم.
أستاذ بجامعة كوالج لندن وعضو املكتب التنفيذي إليكوم (املجلس الدويل للمتاحف)
باتريك بوالن ،إعادة نظر يف اتفاقية حامية املمتلكات الثقاف ّية يف حالة النزاع املسلّح املؤرخة يف  14ماي/مايو ،1954
اليونسكو ،باريس .1993
ّ
الثقايف.
رجل قانون وعضو فرع املعايري يف قسم الرتاث

متس
هذه األداة :األرضار التي تلحق مبمتلكات ثقافية ميلكها أي شعب كانّ ،
الرتاث الثقايف الذي متلكه اإلنسانية جمعاء ،فكل شعب يساهم [ ]45بنصيبه
يف حامية الثقافة العاملية ( )...وحتى تكون هذه الحامية مجدية ،يت ّم تنظيمها
منذ وقت السلم باتخاذ التدابري الالزمة ،سواء أكانت وطنية أم دولية".
تتض ّمن الديباجة إذن تص ّورا للمسؤوليّة الجامعيّة يف صون الرتاث الثقا ّيف،
وهو أمر سيكون موجودا ضمن تعليامت اليونسكو الالحقة وكذلك يف بعض
األدوات التي صادقت عليها هيئات أخرى .وما أقدمت عليه اليونسكو من
وضع ملعايري دول ّية ،تُرجم يف السنوات الخمس والعرشين التي تلت ،إىل
مصادقة عىل ثالث اتفاقيات وعرش توصيات .وهذه االتفاقيّة تشكّل ،بأحكام
تنفيذها وبروتوكولها ،قانون حامية للممتلكات الثقاف ّية ،يشمل يف اآلن نفسه
حامية املمتلكات الثابتة واملمتلكات املنقولة".14

وعي رأى النور منذ العصور القدمية
ٌ

خالفا لبعض األفكار املسلّمة ،ليست هذه اإلرادة يف حامية الرتاث املشرتك إالّ
امتدادا إلرادة ظهرت منذ العصور القدمية ،مبا يف ذلك عرص الفتوحات اإلسالم ّية.
ويشهد لنا التاريخ عىل أ ّن تدابري ا ُتخذت منذ أقدم األحقاب للمحافظة
عىل دور العبادة وعىل األعامل الفنيّة يف العامل املعروف آنذاك.
14 Etienne Clément, "Le concept de responsabilité collective de la communauté internationale pour
la protection des biens culturels dans les conventions et recommandations de l’Unesco", Revue
belge de droit international 1993/2 — Editions Bruylant, Bruxelles, pp538-539.
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[ ]46وعىل هذا النحو ،ومثلام ذكّرنا بذلك فرانسوا بونيون" ،يف يونان
ّنست ّية الكربى مثل أملبي وديلوس و َدالف
املدن ،كان مجموع املعابد الهل ْ
ودودون ،يف عداد املواقع املق ّدسة التي ال تنتهك حرمتها :فكان من املحظور
أن ت ُرتكب فيها أعامل عنف ،بل إ ّن األعداء املهزومني يجدون فيها مالذا
حق اللجوء .ويف أوروبا القرون الوسطى كانت أعراف
لهم .وهذا هو أصل ّ
الشهامة والفروس ّية تحمي الكنائس واألديرة".
وتوجد يف اإلسالم وصايا عديدة تدعو إىل احرتام دور العبادة املسيحيّة
واليهوديّة .وميكن أن نذكّر مبا أمر به الصحايب أبو بكر ،أ ّول الخلفاء الراشدين
وصهر الرسول مح ّمد صىل الله عليه وسلّمُ ،جن َده عند فتح الشام والعراق،
حيث قال" :وسوف مت ّرون بأقوام فرغوا أنفسهم يف الصوامع فدعوهم وما
فرغوا أنفسهم له".
وكذا الشأن يف كتاب الخراج لقايض القضاة أيب يوسف الذي ذكر يف شأن
النبي رسول
مسيحيي نجران" :ولنجران وحاشيتها جوار الله وذ ّمة مح ّمد ّ
الله عىل أموالهم وأنفسهم وأرضهم وملّتهم وغائبهم وشاهدهم وعشريتهم
وكل ما تحت أيدهم من قليل أو كثري" .15ولكن من العسري اقتالع
وبيعهم ّ
األفكار املسلّمة ،و ِمن َد ْور اليونسكو أيضا أن تذكّر [ ]47ببعض القيم التي
قصة نجران وأهلها.
 15أبو يوسف ،كتاب الخراج ،ص ،72فصل ّ
ذكر الشاهد فرانسوا بوغنيون يف اجتامع خمسينيّة اتفاقيّة الهاي لسنة  ،1954بالقاهرة يف  14فيفري/فرباير .2004
François Bugnion, La genèse de la protection juridique des biens culturels en cas de conflit armé dans
le cadre du droit international humanitaire conventionnel et coutumier.
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صنعت الحضارات الكربى عرب حفظ الرتاث املشرتك من إسكندر املقدوين إىل
الفتح اإلسالمي عىل سبيل الذكر ال الحرص.

العاملي
عملية معيار ّية عىل الصعيد
ّ

مفهوم الرتاث الثقا ّيف أصبح إذن ،مبرور الزمن ،واقعا تزداد عمليّ ُة حاميته
مم يجعلنا يف املستقبل،
تعقّدا أكرث فأكرث وبالتايل هي أش ّد هشاشة وتهديداّ ،
أكرث وعيا بالدور الذي ينهض به يف حياة املجتمعات وتط ّورها وال سيّام مبا
يحمله من شحنة ذات صلة بالهويّة وشحنة رمزيّة كشفت عنها آخر عمليات
تدمري حدثت يف سوريا ومتبكتو بعد تلك التي حصلت يف البوسنة أو أفغانستان.
وطيلة ستة عقود ،تو ّجهت عناية األنشطة املعياريّة لليونسكو إىل حامية
هذا الرتاث املشرتك يف معناه األوسع ،عرب صياغة اتفاقيات 16متثّل اليوم إطارا
ترشيعيّا منسجام ومتكامال:
صياغة هذه االتفاقيات دفعت أيضا إىل التفكري محلّيّا يف الطريقة التي
املؤسسات املسؤولة عن
تر ّد بها ّ
كل دولة الفعل ملواجهة تط ّور أشكال إدارة ّ
حامية الرتاث الثقا ّيف وتثمينه أكان منقوال أم ثابتا.
املؤسسات املتحف ّية واملتاحف بجميع اختصاصاتها
وتبعا لذلك ،عرفت ّ
تط ّورا رسيعا ج ّدا ،وميكن للمرء أن يالحظ يف البلدان التي اسرتجعت استقاللها،
 16زيادة عىل هذه االتفاقيات ،صاغ الخرباء الحكوميون إحدى عرشة توصيّة وإعالنا ومتت املصادقة عليها يف مؤمترات
اليونسكو العا ّمة.
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مبؤسسات
[ ]48ميال إىل تعويض املتاحف املنشأة طيلة الفرتة االستعامريّةّ ،
متحف ّية جديدة غالبا ما تتطلّب إنشاء متاحف وطن ّية ،حيث مل يكن يوجد
مختصة يف علم اآلثار أو الفنون أو اإلثنوغرافيا أو علوم الطبيعة.
غري متاحف
ّ
وقد ت ّم ترشييك ،أنا شخص ّيا ،يف تنفيذ مشاريع عديدة تكفّلت بها
اليونسكو من أجل إنشاء متاحف أو إعادة تأهيلها .17فقد تابعت ،مبعيّة
زماليئ يف املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقاف ّية وترميمها (إيكروم)
ويف املجلس الدويل للمتاحف (إيكوم) ،التحويرات والتط ّورات يف املقاربة
املتحف ّية وما أفضت إليه من تجديد يف طريقة تص ّور املتحف ويف الدور
املج ّدد الذي ميكن أن ينهض به داخل املجتمع.
املتاحف يف مناطق النزاعات ،شأنها شأن املعامل واملواقع األم ّريّن.
قاست
ُ
وسأعرض يف الصفحات التالية بعض األمثلة الصارخة عىل ذلك وال سيام يف
الوطني ببريوت تخريبا تا ّما ،أو متحف كابول
لبنان حيث ُخ ّرب املتحف
ّ
الذي فقد سقفه وأبوابه ونوافذه ...ونفس الكارثة حصلت يف رساييفو ،وال
نغفل عن الوضعيّة الكارثيّة التي وصلت إليها متاحف العراق مبا شهدته من
رسقة مل يُعرف لها مثيل حيث شملت أكرث من خمس عرشة قطعة خالل غزو
القوات األمريكيّة لبغداد يف أفريل/أبريل .2003
 17نذكر عىل سبيل املثال املتحف الوطني بطرابلس ليبيا ،املتحف القومي للحضارة املرصيّة بالقاهرة ،املتحف النويب
بعمن ،متحف الفنون والعادات
بأسوان ،مؤسسة امللك فيصل يف اململكة العربية السعوديّة ،املتحف الوطني ّ
الشعبيّة بهانوي ،املتحف األنرثوبولوجي ملوقع اإلنسان ببكني.

48

كتب جريي طومان فقال" :الحرب عد ّو اإلنسان ،وهي كذلك عد ّو
ألحسن ما صنعته أيادي اإلنسان [ ]49من ف ّن وثقافة ومعامل ،أي مجموع
الرتاث التاريخي والثقا ّيف .وعىل امتداد القرون ،أُتلفت تحف فن ّية كثرية لن
نعرف ماهيتها أبدا ولن نراها م ّرة أخرى إىل األبد".18
يف عمليّة إعادة البناء بعد فرتة حرب ،يُنظر أكرث فأكرث إىل عملية حامية
الرتاث الثقا ّيف باعتبارها أولويّة" .فأكرب رهان بالنسبة إىل اليونسكو ،عىل ما
اتسورا ،هو العمل عىل أن تفهم السلطات
رصح به مديرها العا ّم كويشريو َم ُ
ّ
الخاص واملجتمع املد ّين جميعا ،أ ّن الرتاث الثقا ّيف ليس
العموم ّية والقطاع
ّ
وسيلة ِسلم وتصالح فقط ،بل هو عامل تنمية أيضا".
هذا الخطاب الذي يعود إىل سنة  2002ألقاه أثناء الجلسة العا ّمة لألمم
املتحدة بنيويورك مبناسبة انطالق سنة األمم املتحدة للرتاث الثقا ّيف .وبعد
يظل هذا القول صالحا دامئا للوقت الراهن.
مرور خمسة عرش عاما ّ
الست لحامية الرتاث
ّ
االتفاقيات الدول ّية

1954
1970

اتفاقيّة حامية املمتلكات الثقافيّة يف حالة نزاع مسلّح.
اتفاقية تدابري [ ]50حظر ومنع تصدير واسترياد ونقل ملكيّة املمتلكات الثقافيّة

1972

بطرق غري رشعيّة.
والطبيعي.
العاملي الثقايف
اتفاق ّية حامية الرتاث
ّ
ّ

18 Jiri Toman, "La protection des biens culturels en cas de conflit armé, Commentaire de la convention de La Haye du 14 mai 1954", Paris-UNESCO, 1994, p1.
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اتفاق ّية حامية الرتاث الثقايف املغمور باملياه.
2001
2003
ّمادي
اتفاقيّة صون الرتاث
العاملي الثقايف الال ّ
ّ
اتفاقيّة حامية وتعزيز تن ّوع أشكال التعبري الثقايف.
2005
وعيا منها بالتحدّيات التي واجهها الرتاث الثقا ّيف ،وضعت اليونسكو هذه املد ّونة من النصوص
الرئييس منها يف أن تضع عىل ذ ّمة
املعياريّة التي متّت املصادقة عليها بأغلب ّية كبرية .ويتمثّل الهدف
ّ
واألسس القانون ّية من أجل حامية
الحجج الترشيع ّية
يل،
ّ
َ
َ
كل دول العامل ،زياد ًة عىل الجانب العم ّ
الالمادي.
املادي أم
الذاكرة اإلنسانيّة وحفظها أكانت من النوع
ّ
ّ
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[ ]51القسم الثاني

[ ]53التدمير المكثّف الناتج عن النزاعات التي
اندلعت في نهاية القرن العشرين
لنئ فقدت النزاعات الطاب َع املد ّمر الذي كان للحربني العامل ّيتني فإنّها
ظلّت تندلع محلّيا منذ ثالثني عاما تقريبا :فمن الحرب بني العراق وإيران،
والحرب األهل ّية يف لبنان ،وتفكّك يوغسالفيا ،ومرورا مبا يعرف "بالربيع
العر ّيب" يف سنتي  2012-2011وما تاله من شعارات دمويّة ُرفعت يف مرص أو
العراق أو ليبيا أو تونس أو اليمن ،ووصوال إىل زمن صدور هذا الكتاب نُهبت،
وما زالت ت ُنهب ،كنوز ال تحىص وال ت ُع ّد.

تدمري رموز الذاكرة :سالح جديد للتواصل يف عرص األنرتنيت
لهذه النزاعات خاص ّية مشرتكة تتمثّل يف تع ّمد املجموعات املتط ّرفة
واإلرهاب ّية تدمري رموز الذاكرة والهويّة الثقاف ّية لهذه الشعوب .فهذه
النزاعات متثّل أيضا كارثة عىل املدنيني من األهايل وعىل محيطهم وتراثهم
والالمادي.
املادي
الثقا ّيف
ّ
ّ
وهذا ما كانت أكّدت عليه كريستيان جوهانو غراديس" ]54[ :19من
املؤكّد أ ّن املمتلكات الثقاف ّية محم ّية حامية واسعة بقانون النزاعات املسلّحة،
أي حامية يف حالة النزاعات املسلّحة؟ ،أطروحة يف كليّة الحقوق بجامعة جينيف،
 19الرتاث الثقايف
املادي والالمادّيّ :
ّ
زوريخ -بال ،2013 ،ص.711
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إالّ أ ّن تدمريها يف مثل هذه النزاعات ،لنئ كان بسبب ما ترمز إليه من ثقافة
معادية ،فإنّه غالبا ما يهدف كذلك إىل تدمري ما تحمله من تاريخ ودالالت،
وكذا الشأن يف بعض الحاالت ،بالنسبة إىل تجلّيات الرتاث الثقا ّيف لهذه
تنطوي عليها هذه املعامل".
الروحي ،الذي ميكن أن
الالمادي منه أو
الشعوب،
َ
ّ
ّ
منذ أكرث من أربع سنوات ،اندلعت الحرب األهل ّية يف سوريا ،ولألسف
فإ ّن مشاهد التدمري امل ُ َمنهج يف مدن حلب ِ
وحمص و ِدرعا وكذلك يف األحياء
تقل بشاعة عن صور أحياء مدن
الواقعة عىل أطراف دمشق ودير الزور ال ّ
مد ّمرة بالكامل أثناء الحرب العامليّة الثانية.
ومن اآلن فصاعدا ،ينضاف إىل هذه األرضار املاديّة ،توظيف التنظيامت
اإلرهابيّة لعمليات التدمري هذه توظيفا إعالميا مدروسا وواسعا ،مثلام حصل
مع تنظيامت القاعدة وداعش وأنصار الدين وجبهة ال ُنرصة وحتى "الدولة
اإلسالمية" التي أعلنت عن قيامها من تلقاء نفسها.
فهذه التنظيامت اإلرهابية اكتسبت قدرة عىل التواصل عن بعد عرب
الفيديو وعىل استخدامه يف تصوير أعامل "التطهري الثقايف" الدنيئة وتصفية
الضحايا األبرياء ،بغاية إنشاء اسرتاتيجية رعب تجد لنفسها ح ّجة دين ّية
ت ّربرها ،مثلام فعلت ذلك طالبان من قبل يف أفغانستان بني  1998و.2001
انطالقا من تجربة ذاتية عشتها بني  1982و ،2015يف مق ّر منظّمة
اليونسكو بباريس ،ث ّم باملركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية
وترميمها يف روما ،وأخريا يف املركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي يف البحرين،
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املعبة عن تتايل النزاعات التي
أرجو أن أق ّدم للقارئ بعض [ ]55النامذج ّ
تهدف إىل تدمري مآثر املايض وعن الطريقة التي ت ّم بها ر ّد الفعل داخل
اليونسكو من أجل الح ّد من تبعاتها الكارث ّية.
يكف املدراء العا ّمون 20الذين ت ّم تعيينهم عىل رأس منظمة اليونسكو،
مل ّ
لكل النزاعات التي يكون األهايل أ ّول ضحاياها ،وعن
عن اإلدانة الشديدة ّ
دعوة املجتمع الدو ّيل إىل م ّد يد املساعدة من أجل صون تراث ثقايف مشرتك
بني مجمل البرشيّة.
سأكتفي ،يف ما سأذكر ،بتقديم امله ّمة التي كلّفت بها منذ أكرث من أربعني
سنة ،وباستخالص بعض العرب يف شأن االسرتاتيجيات التي ت ّم تب ّنيها ،وأثرها يف
إعادة تأهيل الرتاث الثقا ّيف وحاميته يف البلدان التي تعيش وضعية تالية لنزاعات.
الشخيص لشهاديت ومبا قد يشوبها من نقص،
أنا عىل وعي بالطابع
ّ
ولك ّني أعتقد أنّها ميكن أن تساعد عىل السري قُدما يف تثمني دور اليونسكو يف
مواجهة تدمري الرتاث الثقا ّيف يف مناطق النزاع التي عرفها العامل ومازال يعرفها
منذ أكرث من ثالثني سنة بشكل متزايد مذهل.

ردود فعل اليونسكو
تتمثّل املقاربة التي تب ّنتها اليونسكو ،إىل ح ّد اليوم ]56[ ،ملواجهة
وضعيات النزاع هذه ،يف الدعوة إىل وعي دو ّيل ،مع ّولة يف ذلك عىل تعاون
 20السيّد أمادو مهتار مبوو ( ،)1987-1974ثم السيّد فيديريكو مايوور زاراقوزا ( ،)1999-1987ث ّم السيّد كواشريو
ماتسورا ( ،)2009-1999وأخريا السيّدة إيرينا بوكوفا منذ .2009
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الدول األعضاء 21يف اليونسكو وعىل معاضدتهم ،إذ أ ّن أغلب هذه الدول
الست املذكورة آنفا والتي ت ُعتمد ،مستقبال،
صادقت عىل االتفاقيات الدولية ّ
إطارا ترشيع ّيا عا ّما لصون الرتاث الثقا ّيف وتثمينه.
وقد ذكّر السيّد كواشريو ماتسورا مدير عا ّم منظمة اليونسكو ،يف سنة
 2007بأ ّن "اليونسكو ،بعد مرور ستني سنة عىل وجودها ،وضعت مجموعة
من الوسائل املعياريّة الدول ّية من أجل حفظ التن ّوع اإلبداعي يف العامل.
كل مظاهر الرتاث الثقا ّيف
مختلف االتفاقيات واإلعالنات والتوص ّيات َّ
وتشمل
ُ
ّمادي :من متاحف وقطع أثريّة وملكيّة فكريّة والتعبريات الثقافيّة
املادي والال ّ
ّ
املعارصة للتقاليد الحيّة.
الوسائل كذلك قواعد ترمي إىل حامية الرتاث زمن النزاعات
ُ
وتضب ُط هذه
الرشعي للممتلكات الثقافيّة ( )...وزيادة عىل ذلك
وإىل مقاومة التصدير غري
ّ
والطبيعي (،)1972
العاملي الثقايف
متثّل ثالثٌ منها ،أي اتفاق ّية حامية الرتاث
ّ
ّ
ّمادي ( ،)2003واتفاق ّية حامية
واتفاق ّية صون الرتاث
العاملي الثقايف الال ّ
ّ
وتعزيز تن ّوع أشكال التعبري الثقايف ( ،)2005قاعدة مشرتكة لصون وتعزيز
األسايس من التنميّة املستدامة املتمثّل يف التن ّوع الثقا ّيف".22
هذا العنرص
ّ

 21عددها  195ينضاف إليها تسعة أعضاء مشاركني.
 22كواشريو ماتسورا ،يف تصدير أحد منشورات منظمة اليونسكو عنوانه "الرتاث العاملي ،تحدّيات لأللفية" باريس،2007 ،
ص.7
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مختصة ،23حرص املدراء
ومؤسسات
[ ]57وبدعم من املجتمع الدو ّيل
ّ
ّ
يل بني الجهود
العا ّمون الذين تداولوا عىل اليونسكو ،عىل ضامن التنسيق الفع ّ
[املبذولة] ،بتحديد اسرتاتيجيات عمل وتد ّخل متى سمحت الظروف األمن ّية
بوضعها ح ّيز التطبيق ،بغاية إنقاذ ما ميكن إنقاذه من الرتاث الثقايف امله ّدد
بالخطر ،ث ّم مساعدة الدول املعن ّية عىل تنفيذ برنامج إعادة التأهيل والرتميم.
َو َما إ ْن وقع انتدايب سنة  ،1982للعمل يف قسم الرتاث الثقايف باليونسكو،24
حتّى كنت شاهدا عىل عدد من النزاعات التي زعزعت مناطق مختلفة من
العامل ،أكانت يف جنوب رشق أوروبا أم يف آسيا أم يف الرشق األوسط بالخصوص.

الحرب العراق ّية اإليران ّية

شاركت فيها كانت يف العراق وإيران معا .وكان
أ ّول مه ّمة لليونسكو
ُ
الجوي والقصف بصواريخ سكود
الهدف منها دراسة ما خلّفه تبادل القصف
ّ
وبالقذائف بني البلدين ،طيلة حرب الخليج األوىل وإىل حدود حرب الخليج
الثانية بني العراق والكويت ،من أثر ورضر باملواقع واملعامل التاريخ ّية.25
الخاص ( ،)UNIDROITوأنتاربول ،واملركز الدويل لدراسة صون املمتلكات
 23نذكر منها املعهد الدويل لتوحيد القانون
ّ
الثقافية وترميمها ( ،)ICCROMواملجلس الدويل لآلثار واملواقع ( ،)ICOMOSواملجلس الدويل للمتاحف
( ،)ICOMاالت ّحاد الدّويل لجمعيّات املكتبيّني ( ،)IFLAواملجلس الدويل لألرشيف ( ،)ICAواالتحاد الدويل ملهنديس
املناظر الطبيعية ( ،)IICومؤسسة املعامل العاملية ( ،)WMFواللّجنة الدّوليّة للدّرع األزرق ( ،)ICBSو"أوروبا نوسرتا"،
ومؤسسة األمري كالوس ،وغريها...
 24توليت يف ما بعد إدارتها منذ سنة .1992
 25مقتطف من موسوعة ويكيبيديا :الحرب بني إيران والعراق" :حرب الخليج الثانية نزاع واجه فيه العراق زمن حكم
صدّام حسني ،تحالفا ض ّم أربعة وثالثني بلدا دعمته منظمة األمم املتحدة ،وكان هذا بني سنتي  1990و .1991وتتن ّزل
هذه الحرب ضمن سلسلة نزاعات وقعت يف منطقة الخليج انطالقا من  :1980وتعني حرب الخليج األوىل ،عادة،
الحرب اإليران ّية العراق ّية  .1988-1980أ ّما حرب الخليج الثالثة فتحيل عىل الحرب التي ش ّنتها الوالياتُ املتحدة
األمريكية واململكة املتحدة وعد ٌد آخر من دول التّحالف عىل العراق".
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[ ]58فمن شهر سبتمرب  1980إىل شهر أوت/أغسطس  1988ألحق النزا ُع
أي من البلدين منترصا يف
بني العراق وإيران الرضر بال ّرب والبحر ومل يخرج ٌّ
هذا النزاع القاتل الدامي الذي خلّف أكرث من  680ألف قتيل وقرابة مليون
ونصف من الجرحى ومبتوري األعضاء.
وقد متكّنت بعثة اليونسكو التي كان يرتأسها السيّد العيّايش ياكر ،26من
أن تعاين أ ّن كالّ من العراق وإيران كانا منهكني يف نهاية النزاع .وقد لحقت
بب ْنيتيهام العسكريّة واملدن ّية أرضار جسيمة زيادة عىل الخسائر البرشيّة التي
ت ُع ّد مبئات اآلالف .غري أ ّن املَرافق اإلداريّة ظلّت تشتغل من هذا الطرف
وذاك.
وقد تس ّنت لنا زيارة العاصمتني بغداد وطهران ،بل واملدن الحدوديّة
الواقعة جنوب البلدين وال سيّام البرصة يف العراق وخرمشهر يف إيران اللتني
رضرتا رضرا جسيام .وأمكن للبعثة أن تعاين اإلصابات التي ألحقتها القذائف
ت ّ
الضخمة ببعض املعامل يف العاصمة العراق ّية غري أ ّن األرضار األكرث جسامة متّت
معاينتها يف البرصة حيث ُهدم الجامع الكبري وعديد البيوت التقليديّة يف
التاريخي.
مركزها
ّ
كل مكان عىل طول الحدود مع إيران ،من محافظة دياىل ،وال
[ ]59ففي ّ
سيام مدينة منديل ،إىل شبه جزيرة الفاو ،كانت عرشات املساكن التقليديّة،
لف.
وعدد من املساجد واألرضحة قد لحقها التّ ُ
شخيص ملدير عام اليونسكو فيديريكو مايوور.
ائري سابق وممثل ّ
 26وزير جز ّ

58

قس الكنيسة الرئيس ّية ملركز البرصة مفتخرا،
وعىل سبيل الطرفة ،ذكر لنا ّ
أ ّن كنيسته ا ُتخذت مالذا لسكّان الجوار أكانوا من املسيحيني أم املسلمني،
وأنّها ،مبعجزة إله ّية ،مل ت ُصب ق ّط بأذى طيلة سنوات الحرب الثامنية.
وبعد ذلك تو ّجهت البعثة إىل إيران لاللتقاء بالسلطات الرسميّة يف
تاريخي بالصواريخ الباليستيّة .أ ّما املواقع
أي معلم
طهران التي مل يُصب فيها ّ
ّ
التي لحقتها أرضار جسيمة فكان أغلبها يف محافظة خوزستان ويف الجزء
الجنويب الغريب من البالد حيث تح ّولت مدن مثل األهواز ودزفول وخرمشهر
الخاصة والعموميّة ،زيادة
إىل خراب .وهناك أيضا مل تسلم البناءات التقليديّة
ّ
عىل املنشآت الصناعيّة الحديثة ،من القصف العشوايئ بالقنابل وقذائف
الهاون والصواريخ.
وهذه املأموريّة ،التي تهدف إىل تقييم األرضار الناجمة عن إحدى آخر
الحروب الكالسيك ّية التي متت فيها املواجهة بني بلدين وقّعا عىل اتفاق ّية
الهاي لسنة  27،1954وال أحد منهام احرتمها فعل ّيا ،كانت ستعتمد قاعدة
تخص إطالق مشاريع إعادة تأهيل يف مدينة البرصة القدمية
للتوصيات التي ّ
ويف مدينة أصبهان التاريخيّة حيث ألحق صاروخ أرضارا بجزء من جامعها
الكبري.
وقد ا ُعتربت مسألة تكوين اإلطارات املكلّفني [ ]60بحفظ الرتاث الثقا ّيف
أولويّة قصوى من الجانب العراقي والجانب اإليراين عىل ح ّد سواء .وبالتايل
 27صادقت إيران عىل اتفاقيّة الهاي لليونسكو سنة  ،1959والعراق سنة .1967
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فإ ّن قسم الرتاث الثقا ّيف يف منظّمة اليونسكو انطلق يف البحث عن أرصدة
ماليّة إضافيّة للميزانيّة متكّن من االستجابة الحتياجات البلدين.
فبالنسبة إىل العراق ،مل ميكّن هذا املجهود املبذول من دفع أنشطة
اإلقليمي العريب للممتلكات الثقافيّة 28إالّ م ّدة سنة واحدة.
التكوين يف املركز
ّ
املؤسسات
وهذا يعطي فكرة عن ضعف وزن الثقافة ،وال سيام إعادة بناء ّ
املؤسسات.
الثقاف ّية ،مقارنة مبا ترصده البلدان للحرب وبالتايل لهدم تلك ّ
وبالفعل ،فإنّ ،حرب الخليج الثانية ،التي ختمت بعملية عسكريّة أطلق عليها
كل تعاون مع العراق يف مجال الرتاث الثقا ّيف.
اسم "عاصفة الصحراء" ،أوقفت ّ
ومل ُيكّن الحظر الذي فَرضته األمم املتحدة عىل هذا البلد ،من تجديد
االتصال بالزمالء يف قسم اآلثار بالعراق ،إالّ يف شهر سبتمرب  .1999فام عدا
بأي بعثة أخرى .وقد اقتىض
البعثات ذات الطابع اإلنساين ،مل يكن يُسمح ّ
األمر محادثات مط ّولة مع الس ّيد إقبال رزا 29حتى يتس ّنى لبعثة من قسم
الرتاث الثقايف السفر إىل العراق .وسأذكر يف موضع الحق نتائج هذه امله ّمة.
أ ّما يف إيران ،فاالتصاالت متّت عىل أساس اتفاق وقّعته ،يف يشء من
التحفّظ ،منظّمة اليونسكو مبع ّية وزير الثقافة .وأطلق مرشوع أ ّول واسع
النطاق [ ]61من أجل ترميم زقورة شوغا زنبيل .30ففي ستوكهومل سنة 1988
 28أنشئ يف بغداد عىل أساس اتفاق بني اليونسكو والسلطات العراقيّة.
 29املستشار الخاص لكويف أنان األمني العام لألمم املتحدة.
 30موقع ُمدرج بقامئة الرتاث العاملي يف  .1979وت ّم متويل املرشوع بالتمويالت املرصودة من اليابان يف منظمة اليونسكو
لصون الرتاث الثقا ّيف لإلنسانيّة.
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ومبناسبة ندوة "الثقافة والتنمية" التي نظّمتها اليونسكو ودولة السويد،
أمكنني عقد جلسة عمل مع السيّد عيل الريجاين 31الشخصيّة املعروفة يف
الثورة اإليران ّية.
ونذكّر ،عىل سبيل الطرفة ،أ ّن الريجاين استقبله عند مدخل البناية التي
عب يل ،يف البداية،
تعقد فيها الندوة ،املعارضون اإليرانيون برمي البيض! وقد ّ
عن تر ّدده يف استقبال خرباء أجانب قد تكون لهم أنشطة غري متطابقة مع
السيايس لبلده.
الخ ّط
ّ
علمي .وعىل إثر
فست له أ ّن املرشوع ذو طابع
ولك ّنني طأمنته حني ّ
ّ
هذه املحادثة ،أ ّديت مأموريّتي الثانية يف إيران من أجل إطالق مرشوع
إعادة تأهيل زقورة شوغا زنبيل الشهرية بتنظيم ورشة تكوين يف مجال ترميم
املعامر املبني بالطّني.
"املوقع الحايل لشوغا زنبيل يوافق موقع مدينة دور أُنتاش العتيقة التي
ترشف عىل مجرى نهر آب ادز .وقد أُ ِّس َست لتكون عاصمة دينيّة يف عهد
مملكة إيالم يف موقع يوجد يف منتصف الطريق بني أنشان وسوس .وقد
قام رومان غريشامن ما بني  1951و 1962بعمل ّية استكشاف كاملة للموقع،
وهو يتض ّمن الزقورة األحسن حفظا واألكرب حجام [ ]62يف بالد الرافدين .يف
املنطلق ،كان املعبد الذي يقع يف الوسط ،معلام مربّع الشكل منذورا لإلله
السومري إنشوشيناك .ث ّم أجريت عىل املعبد ،بعد ذلك ،تحويرات ليصبح
 31وزير الثقافة واإلرشاد اإلسالمي يف إيران آنذاك.
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زقورة متثّل الطابق األ ّول منه .أ ّما الكتلة السميكة للطوابق األربعة األخرى
فتغطّي حينئذ كامل مساحة الباحة املركزيّة .أ ّما اليوم فلم تعد الزقورة
تتجاوز خمسة وعرشين مرتا أل ّن طابقيها العلويني اللذين كانا يبلغ ارتفاعهام
32
ستني مرتا ت ّم هدمهام".
مرشوع شوغا زنبيل متّت أشغاله بنجاح يف سنة  2002بتنسيق من
املحافظ اإليرا ّين رسول فتندوست وزمييل كريستيان مانهارت ونال رضا
السلطات اإليران ّية ودول ِة اليابان التي تكفّلت بتمويل املرشوع إىل حدود
مليون دوالر.

قصف مدينة دوبرفنيك التاريخ ّية

أحد التدخالت املسلحة األوىل التي اتخذت هدفا لها موقعا من مواقع
الرتاث العاملي ،حدث تحديدا يف شهر ديسمرب  1991واستهدف تحديدا،
مدينة دوبرفنيك التاريخيّة .وقد مثّل هذا بداية نزاع استم ّر أكرث من أربعني
سنة وأ ّدى إىل تفكّك يوغسالفيا.
"منذ الهجامت األوىل عىل املدينة ،تع ّددت النداءات الداعية إىل إيقاف
الخراب ،من جميع مناطق العامل ،بدءا من دعوة صدرت عن املدير العا ّم
كل العامل ومرورا
ملنظّمة اليونسكو 33ومن تد ّخالت منظّامت ثقاف ّية شتى من ّ
بالتحذيرات الصادرة عن ممثّيل [ ]63السلطات الكروات ّية .ولكن ال يشء حال
العاملي لليونسكو.
 32مقتطف من وثيقة مركز الرتاث
ّ
 33فيديريكو مايوور.
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كل
دون تدمري هذه املدينة التاريخ ّية ذات القيمة الكون ّية والتي تنطبق عىل ّ
بناء فيها بنود اتفاقيّة الهاي" ،هذا ما كان كتبه فرديند ِميدارا 34سنة .1993
ومنذ بداية العدوان ،كان ممثّلون عن منظّمة اليونسكو قد حاولوا ر ّد
الفعل ملواجهة ما تتع ّرض له دوبرفنيك الضحيّة ،فساهموا يف صياغة خطّة
عمل ويف تنسيق عمليات الصون" .35كانت السلطات الرسميّة يف يوغسالفيا
قد بادرت بنفي وجود قصف للمدينة ،إالّ أ ّن انتفاضة الرأي العام العاملي
ور ّدة الفعل العنيفة للمدير العا ّم الذي أرسل عىل عني املكان زميلني تولّيا
جلب أجزاء من القذائف ،والتقاط صور توث ّق للتدمري ،مثّلت حججا دامغة
ض ّد الجيش الرص ّيب.
"يف دوبرفنيك ،ال ب ّد من التأكيد عىل خصوصيات املوقع التي توضّ ح
فلم كانت املدينة تقع يف مضيق بني
لنا ُ
بعض عنارصه خطّة املهاجمنيّ .
جبل وجرف وتحارصها األسوار فإنّها ُمو ِغلة يف البحر .وتزيد كثافة بناءاتها
املبني بالحجر
فكل معامرها
تختص بها نواتها العمران ّيةّ .
من الوحدة التي
ّ
ّ
تحتضنه إذن طوبوغرافيا عىل شكل حوض .ومجموع السقوف البارزة تبدو
للعيان من أماكن مختلفة .هذا اإلرث وما يف دواخله من كنوز هو الذي
استهدفته املدفع ّية الثقيلة".36
 34مدير معهد حامية املعامل الثقاف ّية يف جمهوريّة كرواتيا.
 35فرديندن ِميدارا يف ديباجة وثيقة طبعتها ونرشتها منظمة اليونسكو يف  1993بعنوان "دوبرفنيك."1992-1991 ،
36 Hélène Legendre-De Koninck, "Dubrovnik, L’urgence de reconstruire", dans Vie des arts, Vol.38,
n°151, page 52.
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كان وابل من القذائف ينهال عىل مدينة ذات رمزيّ ٍة ]64[ :وذكّرت
وثيقة اليونسكو بأ ّن "ازدهارها املرتبط بازدهار البندقيّة ،أثرى شوارعها
وساحاتها برصوح مثينة :كنائس ،وأديرة ،وقصور ...وآفاقها الحرضيّة املتم ّيزة
بجامل استثنا ّيئ ،شأنها شأن املوقع ذاته الذي يبدو متناغام مع البحر ،هي
العاملي".
التي ب ّررت إدراجها يف قامئة الرتاث
ّ
ومنذ ذلك الوقت ،اتخذت لجنة الرتاث العاملي ،املجتمعة آنذاك يف
تونس برئاسة عامل اآلثار ع ّز الدين باش شاوش 37،أل ّول م ّرة يف تاريخها ،ودون
موافقة الوفد اليوغسال ّيف ،قرا َر إدراج مدينة دوبرفنيك التاريخيّة يف قامئة
العاملي املع ّرض للخطر.
الرتاث
ّ
وبعد ذلك ،زرت مدينة دوبرفنيك صحبة جيزال هيفارت ،الخبرية
خاصة أثناء
الفرنسية
املختصة يف حفظ الحجارة والتي برهنت عىل متيّزها ّ
ّ
الحملة الدولية لحامية موقع بوروبودور يف إندونيسيا .وت ّم االتفاق مع
السلطات البلديّة عىل االنطالق يف عملية أوىل عاجلة تعنى برتميم سقوف
الكنائس واألديرة التي أصابتها القذائف.
كانت اليونسكو قد فتحت متويل طوارئ من أجل تقديم طلبية لدى
التقليدي كائنة بجنوب فرنسا ،قبلت صنعه
مختصة يف صناعة القرميد
رشكة
ّ
ّ
مبميزات قريبة قدر اإلمكان من نوعيّة قرميد كرواتيا .38وكان إرسال القرميد
 37مدير عا ّم املعهد القومي لآلثار والفنون ،تونس.
األصيل ،ولكن بعد بضع
 38يف البداية قدّمت لنا انتقادات بسبب لون القرميد الذي مل يكن مطابقا متاما للون القرميد ّ
سنوات ومبفعول العوامل الجويّة مل يعد فارق اللون قابال للمالحظة.
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بحرا بالسفن [ ]65عمل ّي ًة عىل قدر من املجازفة ال يص ّدق ،بسبب صعوبة
الوصول إىل دوبرفنيك التي أصبحت منطقة خطرة .ولكن يف األخري ت ّم تسليم
القرميد وانطلقت أشغال الرتميم.
هذا التد ّخل األ ّول العاجل الذي ت ّم يف إطار خطّة صاغتها اليونسكو
األخصائيني الكرواتيني من أجل إعادة تأهيل مدينة دوبرفنيك،
بالتعاون مع
ّ
جعل رئيس بلديّتها يت ّوج عملنا بإسناد صفة "املواطن الرشيف" للمدينة إ ّيل
وإىل جيزال تكرميا لنا ولبعثات اليونسكو من خاللنا.

مأمور ّية يف بلغراد وفوكوفار
يف بداية سنة  ،1992كان من املفروض أن أعود إىل هذه املنطقة بناء
عبت عن انشغالها بعد أن بلغ إىل
عىل نداء من السلطات الكروات ّية التي ّ
رضرت أش ّد الرضر من النزاع واحتلّها
علمها أ ّن متحف مدينة فوكوفار ،التي ت ّ
مم فيه من مجموعات وت ّم نقلها إىل نويف ساد وإىل
الجيش الرص ّيب ،أُفرغ ّ
وعبت سلطات بلغراد ،من جهتها ،عن رغبتها يف أن
املتحف الوطني ببلغرادّ .
تتنقّل بعثة إىل فوكوفار.
ويوم  12فيفري/فرباير  ،1992ا ُستُقبلت إذن يف بلغراد يف مق ّر وزارة
الشؤون الخارجيّة من ِقبَل سفري يوغسالفيا األسبق يف اليونسكو 39ث ّم يف مق ّر
وزارة الثقافة حيث التقيت بنائبي الوزير 40ويف األخري مبق ّر برنامج األمم
 39الس ّيد سيفانوفيتش.
 40السيّدة جاسنا جانيسيجيفتش والسيّد رادومري بيجينيزيتش.
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وعب جميع من التقيت بهم
املتحدة للتنمية 41ومبركز اإلعالم لألمم املتحدةّ .
عن أملهم يف أن أتنقّل عىل جناح الرسعة إىل فوكوفار ملعاينة حجم األرضار.
ّنت فعال من زيارة املدينة مصحوبا مبدير معهد بلغراد لحامية
[ ]66ومتك ُ
42
املعامل التاريخيّة  .لقد كانت فوكوفار ،عاصمة سلوفينيا ،شبه مد ّمرة نتيجة
املعارك الطاحنة التي دارت بني الرصبيني والكرواتيني .وقد ذكر يل رئيس
بلديّة املدينة 43أنّه مل يبق من سكّانها ّإال ال ُخ ُمس ،وقد كانت قبل الحرب
تض ّم أكرث من خمسني ألف نسمة.
مل تكن أهميّة فوكوفار راجعة فقط إىل كونها تقع يف َم ْجمع نهري
الدانوب وفوكا ،بل إىل هندستها املعامرية الباروك ّية املم ّيزة ملدينة ريف ّية
صغرية .ولكن من جهة أخرى ،ا ُكتشف ،قريبا من املدينة ،موق ٌع ها ّم يعود إىل
ما قبل التاريخ .والقيمة االسرتاتيجية لهذا املوقع عىل ضفّة نهر الدانوب ،هي
الّتي ت ّربر إنشاء املدينة يف العرص الوسيط حيث ت ّم بناء عدد كبري من الكنائس
واألديرة التي تض ّم داخلها معارض حقيق ّية لف ّن الرسم يف القرنني الثامن عرش
متحفي :املتحف
والتاسع عرش .ومن الرثوات الثقافية للمدينة نذكر وجود
ْ
البلدي ،ومجموعة بوير.
زرت املدينة التي سلّط عليها جنود الجيش الرص ّيب حصارا دام أكرث
من ثالثة شهور .وعاينت أنقاضها وتأكّدت أ ّن العبارة املستعملة "طمس
PNUD 41
 42السيّد رادومري ستانيتش.
 43الس ّيد بيبيتش وبحضور رئيس األساقفة األرثدوكس الس ّيد لوكيان أوزيكو بولسيك برانسيك ،والقائد يانكوفيتش يزدميري
ومسؤولني عن الثقافة.

66

معامل هويّة املدينة" 44مل تكن فيها ،لألسف ،مبالغة .فكنيسة سان نيكوال
األرثدوكسيّة ،والكنيسة الكاثوليكيّة ،والدير الفرنسيسيك ،واملتحف البلدي،
والبناية التي تأوي مجموعة بوير وكثري من املنشآت املدن ّية كانت قد أصيبت
الصب ّية أغلب قطع املتحف
بأرضار جسيمة ]67[ .ولقد نقلت السلطات ّ
ومجموعة بوير إىل نويف ساد وإىل املتحف الوطني ببلغراد.
بطبيعة الحال ،تواصلت مأموريّتي يف ج ّو عىل درجة من التوتّر .وانعقد
توليت أثناءه التذكري مببادئ
يف املتحف الوطني ببلغراد اجتامع طال أمده
ُ
لكل القطع التي متّت
منهجي ّ
اتفاقية الهاي وبرضورة القيام بعملية جرد
ّ
حيازتها يف منطقة فوكوفار املحتلّة ،والتفكري ،بعد ذلك ،يف طريقة إلرجاع
هذه القطع بعد استتباب السلم.
كنت أنا ومدير قسم تاريخ ف ّن املتحف 45نؤ ّدي زيارة ملخرب الرتميم
مل ّا ُ
حيث كانت تعالج لوحات فن ّية وأيقونات قادمة من فوكوفار ،أكّد يل أنّه
ليس يف ن ّية األمناء الرصب نقل ملك ّية هذه التحف الفن ّية إىل رصبيا.
وقد ت ّم تنفيذ ذلك بحذافريه عىل إثر توقيع اتفاق ّيات دايتون سنة .1995
وسأعود الحقا إىل الحديث عن هذه االتفاقيات التي أنهت النزاع الخطري يف
يوغسالفيا سابقا ،وال سيام يف البوسنة والهرسك حيث قامت اليونسكو بدور
أسايس يف إعادة تأهيل الرتاث الثقايف وإعادة بنائه.
ّ
 44ترجمة للكلمة " "urbicideالتي استحدثها املهندس املعامري بوغدان بوغدانوفيتش يف شأن فوكوفار.
 45السيّد نيكوال كوزوفاك صحبة نائب وزير الثقافة الرصيب جاسنا جانيسييفيتش.
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حرب لبنان
مثّل اجتياح قوات الجيش اإلرسائييل لجنوب لبنان سنة  1982يف عمل ّية
أطلق عليها اسم "السالم يف الجليل" ثم احتاللها للعاصمة بريوت ،قض ّية
انضافت إىل األزمة الداخل ّية والحرب األهلية الحقيق ّية التي أث ّرت يف []68
بلد من بلدان الرشق األوسط طيلة أكرث من عرشين سنة وانتهت بتوقيع
اتفاق الطائف يف نوفمرب  1989بفضل وساطة الس ّيد األخرض اإلبراهيمي.46
وما أن انتهى النزاع يف لبنان حتى تلقّى مدير عام منظمة اليونسكو 47يف
نهاية سنة  ،1990طلبا من السلطات اللبنانيّة يف إرسال بعثة خرباء يتولون
تقييم واقع الحال وتحرير تقرير يف شأن التدهور الذي لحق الرتاث الثقا ّيف
بعد أزمة داخليّة دامت أكرث من عقدين .وبطبيعة الحال ،مل تتك ّهن التدابري
األوىل التفاقية الهاي سنة  1954بوقوع هذا النوع من النزاعات.
كنت ،يف تلك الفرتة ،أضطلع بوظيفة مدير قسم الرتاث الثقا ّيف ،وبطبيعة
الحال كانت مه ّمة تنظيم هذه البعثة موكلة إىل هذا القسم .فاستعنت من
جهة بجورج زوين 48الزميل اللبناين يف اليونسكو ،ومن جهة أخرى مبح ّمد
حسني فنطر 49املشهور بأبحاثه يف مجال علم اآلثار للحضارتني الفينيق ّية
املتوسط ،إذ سبق أن ساهمت معه ،بني سنتي
وال ُبون ّية يف البحر األبيض
ّ
 1968و 1972يف الحفريات التي متت يف جزيرة رسدينيا ونظّمها معهد الرشق
46
47
48
49
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ديبلومايس جزائري ومبعوث خاص من الجامعة العربية واألمم املتحدة.
السيّد فيديريكو مايوور رساكوزا.
مختص يف الربمجة يف قسم املوارد الزائدة عن امليزانية.
أستاذ علم اآلثار يف جامعة تونس ومدير املعهد الوطني للرتاث بتونس.

األدىن لجامعة السبينزا يف روما .50وقد ق ّدرت آنذاك أنّه الشخص الكفء
املناسب للمشاركة يف مأموريّة تقييم لوضعيّة الرتاث الثقايف يف لبنان ،البلد
الوريث لفينيقيا القدمية َس ِ
لف قرطاج.
[ ]69كان وصولنا إىل مطار بريوت يوم  12ماي/مايو  1991جديرا برواية
بوليسيّة .ففي ج ّو مشحون بالتوتّرَ ،راودت ِ
قوات األمن ،من رشطة اللبنانيّة
رصحنا بغاية مأموريتنا .ومل يدركوا ج ّيدا
ورجال أمن سوريني ،الشكوك عندما ّ
علّة مجيء منظمة اليونسكو إىل لبنان املنهك يف تلك الفرتة .ولكن لحسن
الح ّظ مل يغب عن ممثل برنامج األمم املتحدة للتنمية 51أن يرسل زميال من
الربتوكول لتيسري دخولنا إىل األرايض اللبنانيّة.
لقد كانت الصور األوىل التي رأيناها يف مدينة بريوت ،مفزعة .فعىل
امتداد الطريق بني املطار ووسط املدينة ،ال توجد بناية واحدة سلمت من
شظايا القذائف أو القنابل اليدويّة أو طلقات الرشاشات .ولك ّن األدهى
واألم ّر هو أ ّن متحف بريوت الوطني كان يوجد تحديدا يف املنطقة التي
التامس.
كانت تس ّمى آنذاك خ ّط
ّ
ملن احتفظ يف ذاكرته بصور املدن املد ّمرة أثناء الحرب العامل ّية الثانية
مثل در ْاست وفرصوفيا وستالني غراد فإ ّن رؤيته ملشهد الحي املركزي ببريوت
ميثل صورة مطابقة لذلك .إنّها صورة صادمة مذهلة يف اآلن نفسه.
 50تحت إرشاف األستاذ الشهري ساباتينو موسكايت.
 51السيّد جورج أبو جودة.
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مل تكن قد سلمت ولو عامرة واحدة أو بيت واحد .وك ّنا نتق ّدم وسط
وكل سكّان هذا الحي ،من مل يُقتل
ركام مل يُرفع بعد كأنّنا يف مدينة أشباحّ .
منهم أو مل يُجرح ،كانوا قد ف ّروا من وسط مدينة العاصمة اللبنان ّية التي
كانت فيام مىض مشهورة بحرك ّيتها وحيويتها.
[ ]70نظّمت السلطات اللبنانيّة مبعيّة برنامج األمم املتحدة للتنمية،
برنامج زيارات ميت ّد عىل أسبوع ،ووضعت عىل ذ ّمتنا س ّيارة تابعة لألمم املتحدة
حتى نتمكّن من التنقل إىل املواقع األثريّة وأه ّم املعامل يف البالد :عنجر ،بعلبك،
دير البلمند ،البرتون ،بيت الدين ،بيبلوس ،صيدا ،طرابلس ،صور.
ال فائدة من الوقوف طويال عند املكانة واألهم ّية اللتني يحظى بهام لبنان
حقيقي للحضارات املتوسط ّية ،وبلد له تاريخ
يف "الهالل الخصيب" فهي حوض
ّ
مم قبل التاريخ إىل اليوم .إالّ أ ّن ع ْق َد ْي النزاع اللذين
ميتد إىل آالف السنني ّ
خاص ،مد ّمرين ال لسكانها فقط ،بل لرتاثها الثقا ّيف أيضا.
عاشهام قد كانا ،بوجه ّ

النهب الجز ّيئ ملتحف بريوت

الفينيقي ،األبجديّة
املتوسطي للمرشق ،نُقشت ،يف العرص
عىل الساحل
ّ
ّ
األوىل املتك ّونة من اثنني وعرشين حرفا ،عىل التابوت الحجري ألحريام ملك
بيبلوس يف القرن الخامس عرش قبل امليالد .ولحسن الح ّظ مازال ممكنا
الوطني.
االستمتاع برؤيتها يف متحف بريوت
ّ
التامس"،
إ ّن وجود هذا املتحف عىل ما كان يس ّمى يف فرتة النزاع "خ ّط
ّ
خاص .بُ ِن َي املتحف سنة  1938بتصميم أنجزه
ّ
جعل ال َّن ْيل منه يسريا
بشكل ّ
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املهندس املعامري أنطوان ن ّحاس .إنّه رصح مهيب وأحد مناذج الهندسة
املأخوذة عن املعامل العتيقة ذات التصميم املستلهم من مرص .ويض ّم داخله
املجموعات األثريّة التي اكتشفت طيلة الحفريّات التي متت يف لبنان منذ
أكرث من قرن.
وبعد سنوات القالقل واالضطرابات التي كان فيها [ ]71املتحف مغلقا
كل جهة ،وجدنا هذا
وأحيانا محتالّ من الفصائل املتنازعة وعرض ًة للقصف من ّ
الرصح يف حالة يرىث لها :سقوف مثقوبة ،وأبواب محطّمة ،ونوافد مخلوعة،
كل قاعات العرض .األمر
وواجهات عرض مهشّ مة ،وآثار طلقات الرصاص يف ّ
لكل من كان يريد ذلك.
ال يص ّدق :الدخول إىل املتحف أمر متاح ّ
ففي كَ َنف هذا الوضع الذي يكاد يكون ُسيال ّيا ،استقبلنا املدير العام
لآلثار كميل أسمر 52مصحوبا باثنني من معاونيه .53وثالثتهم ميثّلون آخر من
بقي من موظّفي مديريّة اآلثار يف لبنان .وكانوا محبطني متام اإلحباط بسبب
الصورة التي يق ّدمونها لنا عن متحفهم الذي كان ،قبل الحرب ،أحد مفاخر
مدينة بريوت.
ق ّدم لنا السيد كميل أسمر صورة عن أه ّم ما أصاب املتحف واملجموعات
األثريّة من خراب ،رغم أ ّن املدير الذي سبقه كان قد ات ّخذ بعض اإلجراءات
االحتياطيّة بنقل قطع إىل أماكن أكرث أمنا ال سيام بعد معارك  1978التي
الرئييس والقبو .غري أ ّن ذلك مل ي ُحل دون نهب الواجهات
ُحتل فيها الطابق
ا ّ
ّ
 52خلف األمري املشهور موريس شهاب أ ّول مدير عام لبناين ملديريّة اآلثار يف لبنان.
 53السيّدة سوزي حكيميان والسيّد خوري حرب.
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البيزنطي ،وقطعا من الف ّخار
التي كانت تض ّم قطعا من الربنز تعود إىل العهد
ّ
ترجع إىل األلفية الثالثة قبل امليالد ،زيادة عىل مجموعات من املوازين
الرصاص ّية والربونزيّة.
يف شهر أفريل/أبريل من سنة  ،1981تع ّرض املتحف م ّرة أخرى إىل رسقات
وخاصة قاعة العرض التي تض ّم قطعا من ال ِج ْعالن واألختام االسطوانيّة ،تعود
ّ
إىل األلف ّية الرابعة قبل امليالد .ويف الثامنينات من القرن العرشين ُغطّيت
األريض من املتحف بالرمل ثم بقالب
املجموعات املعروضة [ ]72يف الطابق
ّ
من اإلسمنت املسلّح.
ويف شهر جوان/يونيو من سنة  ،1982زمن االحتالل اإلرسائييلُ ،خلعت
السقف وهشّ م صناديق تحتوي عىل
القصف
مكاتب إدارة املتحف ،وثَق ََب
َ
ُ
قطع أثريّة .وختاما ،يف سنة  ،1990أثناء املعارك الدائرة بني الجيش اللبناين
وامليليشيات ،أصيبت املكاتب واملكتبة م ّرة أخرى وعصفت القذائف بقاعة
التوثيق.
وزيادة عىل ما سبق فإ ّن التوابيت الحجريّة الهلنست ّية التي تزيّن مدخل
الوطني كانت قد ا ِ
ُستهدفت و ُد ِّمرت جزئ ّيا .وأثناء زيارتنا ،بدا لنا
املتحف
ّ
ِ
املتحف بفضاءاته املع ّدة للعرض ،خاليا خل ّوا يثري الكآبة .وأثارت حريت َنا
داخل
ُ
األريض.
كتل من اإلسمنت رباعيّة الزوايا موجودة يف القاعة الرئيسيّة للطابق
ٌ
ّ
فوضّ ح املدير أ ّن األمر يتعلّق بإجراءات حامية ا ُتخذت أثناء اجتياح الجيش
يل لجنوب لبنان ووصوله إىل بريوت.
اإلرسائي ّ
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كل اللوحات الفسيفسائ ّية والتوابيت الحجريّة ،مبا يف
فقد متّت تغطية ّ
ذلك تابوت امللك أحريام ،بقرشة من اإلسمنت املسلّح .ومثل هذه اإلجراء
الوطني.
مكّن من إنقاذ القطع األثريّة الكربى للمتحف
ّ
غلق املنافذ املؤ ّدية إىل مخازن املتحف
ومن إجراءات اإلنقاذ امله ّمة ُ
املوجودة يف القبو .وعىل هذا النحو أمكن حامية املجموعة الوحيدة للتوابيت.
رسبات ماء ألحقت أرضارا بقطع من الخزف والبلّور.
غري أ ّن ت ّ
ولألسف ،مل تصمد القطع الصغرية املعروضة يف واجهات الطابق األ ّول
أمام هجمة اللصوص [ ]73الذين نهبوا فوانيس قدمية ومتاثيل من الربنز أو
الف ّخار ،وبلّوريات ،وقطعا نقديّة ،نجدها بني الفينة والفينة إ ّما يف قاعات
للخواص يف لبنان أو يف أماكن أخرى من العامل.
البيع وإ ّما ضمن مجموعات
ّ
وباالتفاق مع السلطات اللبنان ّية ا ُقرتح أن يكون إعادة تأهيل املتحف
اتيجي بني أحياء بريوت
الوطني غاية ذات أولويّة .فبحكم موقعه االسرت ّ
معبا عن التصالح
الغربية وبريوت الرشقيّة ،يكتسب تجديده طابعا رمزيّا ّ
بني الطوائف ،وعن االعرتاف بالقيم املشرتكة التي متثّلها هذه املؤسسة
املتحف ّية.
أ ّما بالنسبة إىل البناية يف ح ّد ذاتها ،فكان األمر املستعجل يتعلّق بحاميتها
من املياه .ولهذا الغرض ،متّت دعوة مخرب أشغال عا ّمة ليقوم بعملية اختبار
ألسسها وتحليل للطبقات السفل ّية لتقييم تط ّور مستوى املياه الجوف ّية التي
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غمرت املخزن يف القبو .وت ّم االتصال مبجموعة مهندسني معامريني لبنانيني
للبدء فورا يف الدراسات األ ّوليّة املتعلّقة باألشغال الكربى.

54

ويف اآلونة نفسها ،مكّنت مساعد ٌة متواضعة من اليونسكو ،من توفري أول
مع ّدات املكاتب الرضورية لعودة العمل ولتحيني الجرد باألساس .ومبساعدة من
غسان تويني 55عرضت الصحافة للسكان أهميّة حامية الرتاث بعد سنوات
السيّد ّ
من النزاع ،ما اتصل منه باملتحف أو بالقسم األوسط للمدينة حيث بدأت تجري
حفريّات أثريّة واسعة النطاق يف املناطق التي لحقها القصف و ُهجِرت.
[ ]74كُلّف املكتب اإلقليمي لليونسكو يف بريوت مبتابعة هذه الحفريات
التي دامت أكرث من أربع سنوات تحت مراقبة لجنة علم ّية دول ّية كان يل
رشف تكوينها .وتجتمع هذه اللجنة م ّرتني يف السنة ملتابعة درجة تق ّدم
األشغال ،ولتقديم النصائح إىل وزارة الثقافة حول عملية تهيئة وسط املدينة
التي مل تكن عملية خالية من العقبات باعتبار الرهانات العقاريّة التي متثّلها
هذه املنطقة من العاصمة.
فبفضل التزام السلطات الوطن ّية والدعم الذي ق ّدمته املجموعة الدول ّية،
ُر ّمم املتحف الوطني ببريوت ترميام كامال وأنشئ فيه مخرب ،وبفضل تكوين
متخصصني يف فرنسا وبريطانيا العظمى ،أعيدت تهيئة قاعاته حسب قواعد
ّ
علم املتاحف عىل هيئة تليق بأكرب املتاحف يف العامل.
 54أمني بزري وبيار الخوري وإييل شديد.
 55مدير جريديت لُوريون لوجور والنهار اللبنانيّتني.
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إجراءات الحامية األول ّية يف لبنان
أثناء هذه املأموريّة األوىل ،متت زيارة مع ّمقة للمواقع األثريّة الرئيسيّة
العاملي مثل صور وبيبلوس
يف البالد ،تلك التي ت ّم تسجيلها بقامئة الرتاث
ّ
وبعلبك وعنجر .و ُح ّرر تقرير مكّن من تسليمها للمديريّة العامة لآلثار يف
الوطني.
لبنان ،عىل نفس النحو الذي وقع يف شأن املتحف
ّ
ولبيان درجة ما كان لألزمة التي عاشتها لبنان ،من تأثري كاريث عىل تراثها
األثري ،أو ّد أن أذكّر هنا بحادثة عشتها مع السيّد كميل أسمر خالل زيارتنا
ّ
ملواقع جنوب لبنان.
ت ّم إعالمنا بوجود أشغال ردم كربى جارية يف موقع الجيه األثري []75
الواقع شامل صور ،وأمكننا أن نعاين فعال وجود ج ّرافة تسطّح األرض التي
كانت توجد فيها بقايا كنيسة من عهد املسيح ّية القدمية ،يعود تاريخها إىل
ميالدي .وبطبيعة الحال مل يكن أي شخص موجودا عىل عني
القرن السادس
ّ
األثري.
املكان إليقاف تدمري هذا املوقع
ّ
ويف القرية املجاورة لهذا املوقع الحظت يف واجهة دكّان لبيع مستلزمات
الرياضة والغوص ،قطعا أثريّة :مصابيح زيت ّية من العهد الروماين ،وأطباقا من
الخزف األصيل ،وقطعا نقديّة.
فبادرت صاحب الدكّان بالحديث ملعرفة مأىت هذه القطع التي تولّيت
باملناسبة التقاط صور لها .فأجاب بأ ّن أحد الغ ّواصني جلبها إليه .ومل ّا ذكّرته
75

بأ ّن بيع القطع األثريّة جرمية أجابني قائال" :الحياة هنا صعبة والفقر الذي
كان عليه األهايل جعل اإلمام يصدر فتوى تبيح بيع القطع األثريّة".
أ ّما كميل أسمر ،الذي كان بجانبي وسبق أن طلب م ّني عدم الكشف
حي ملا
عن وظيفته عىل رأس املديريّة العامة لآلثار يف لبنان ،فكان أمام مثال ّ
رسيّة.
تُعانيه لبنان من التهريب ّ
املتأت من الحفريات ال ّ
وقد كان محافظ جنوب لبنان 56الذي استقبلنا يف مق ّر املحافظة ،واعيا
متام الوعي مبشاكل حامية املواقع األثريّة يف جهته ،ويف نفس الوقت كان
الحكومي يف هذا الشأن .وذكّرنا "بوجود نصوص
مدركا لحدود التد ّخل
ّ
رسيّة ،غري أنّ ضعف الدولة هو سبب الرسقات
قانون ّية متنع الحفريّات ال ّ
وانضافت إليه [ ]76تبعات االحتالل اإلرسائييل لجزء من األرايض اللبنان ّية.
فوجد هذا التهريب لنفسه سوقا لدى ستة آالف من أعضاء القوات
املؤقتة التابعة لألمم املتحدة (فينول) ،وهذا ما دفعني إىل إعالم رئيس
تكف هذه القوات عن السامح باقتناء هذه
الجمهوريّة الذي تد ّخل حتى ّ
القطع".
سمه املحافظ بـ"اآلفة الحقيق ّية"،
وانطلقت حملة إعالم ّية ملقاومة ما ّ
ولك ّنه اعرتف بأ ّن "مقاومة مافيا بائعي القطع األثريّة ستكون صعبة حارضا
ومستقبال".

 56الشيخ حليم فيّاض.
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كل
ث ّم تح ّولنا إىل الشوف ،حيث التقينا بوليد جنبالط 57وزوجته .وكان ّ
يتوسع ليشمل لوحات الفسيفساء
منهام واعيا متاما بهذا التهريب الذي أخذ ّ
األرض ّية .وبفضل مجهودهام أمكن اسرتجاع عدد كبري من هذه اللّوحات
وحفظها يف قرص بيت ال ّدين .وقد بدا الس ّيد جنبالط مبتهجا بزيارة بعثة
يل أن أرافقه يف س ّيارته .وال ب ّد من اإلشارة إىل
اليونسكو ،إىل ح ّد أنه اقرتح ع ّ
جزئيّة غري مألوفة ،إنّه كان يقود السيارة التي أخذتُ مكانا يل فيها ،والتي
احتل فيها الرشاش موضعا من املقعد بيني وبينه!
ّ

نهب مكثّف ملوقع صور
قبل مغادريت باريس ،كانت الس ّيدة مها شلبي ]77[ 58قد أل ّحت عىل أن
أي
أؤ ّدي زيارة ملوقع ُصور ملعاينة البناءات الجديدة التي أنشئت فيه دون ّ
ترخيص وال س ّيام ما كان منها قريبا ج ّدا من املرسح األثري الروما ّين.
لألسف هذه الظاهرة مألوفة كلّام تندلع أزمة وتغيب سلطة املراقبة.
فاألخطار التي كانت ته ّدد املوقع نتيجة النزاع الداخيل يف لبنان ،حلّت محلّها
توسع عمراين قريب من املوقع قربا مفرطا فيه.
لألسف األخطار الناجمة عن ّ
وعند وصويل إىل صور ،أصبت بالذهول بسبب كرثة املنشآت الحديثة
التي بنيت إبّان فرتات االضطراب ومل تت ّم يف شأنها ال استشارة مديريّة اآلثار
اللبنان ّية وال استشارة املديريّة العا ّمة للتهيئة العمران ّية.
 57الزعيم السيايس األ ّول للطائفة الدرزيّة .أ ّما اللوحات الفسيفساء األرض ّية التي نجح وليد جنبالط وزوجته يف حفظها
كل من فريدة جنبالط وهيلقا سيدن ومنري عطا الله.
يف بيت الدين كانت موضوع دراسة نرشت سنة  1989بتوقيع ّ
 58األمينة العا ّمة للجمعيّة الدوليّة لصون مدينة صور.
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كل هذه العامرات الشاهقة التي يرتاوح عل ّوها بني عرشة طوابق
فربؤية ّ
األثري
وعرشين والتي بُنيت ،يف ما يبدو ،عىل عجل ودون احرتام للموقع
ّ
ومحيطه ،يدرك املرء الدرجة التي وصل إليها غياب السلطة املركزيّة.
كان يبدو أ ّن ِقطع األرض التي عىل ملك الدولة والتي تتض ّمن الجزء
املركزي من املوقع املفتوح للز ّوار ،ت ّم احرتامها .فهناك يوجد املم ّر الواسع ذو
ّ
األعمدة واملبلّط بالفسيفساء واملحفوف مبعامل عموم ّية من العهد اإلغريقي
ظل املم ّر عىل
الروما ّين :معابد ،وحاممات عموم ّية ،وصهاريج .ويف الحقيقةّ ،
الحالة التي رأيته فيها قبل اندالع األزمة بقليل ،إبّان زيارة أديتها للموقع يف
شهر سبتمرب  1969صحبة األمري موريس شهاب.59
ولكن يف املنطقة األثريّة األخرى التي تتض ّمن املقربة وميدان سباق
الخيل ]78[ ،كُرست ،عن قصد ،توابيت حجريّة .وأغلب الظ ّن أن الغرض من
ذلك هو البحث عن قطع أثريّة .ويف موضع أبعد ،كانت بقايا امليناء املشهور
الفينيقي والحامل اسم سيدون ،قد د ّمرت بالكامل.
ج ّدا مبكانته يف العرص
ّ
ويف األنحاء القريبة من صور ،عىل تَلّة تعرف بربج الشاميل ت ّم نهب موقع
أثري كامل باستعامل وسائل ضخمة عىل ما يبدو.
ّ
ومنذ ذلك الوقت ،ولوضع ح ّد لهذه اآلفة ،أطلقت اليونسكو حملة
األثري وما حوله.
دولية لصون موقع صور
ّ

 59عائلة لبنانيّة أمرييّة مسلمة.
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طرابلس ودير البلمند
توقّفت البعثة ،وهي يف طريقها إىل طرابلس ،بالبرتون البلدة الصغرية
التي حافظت عىل نسيجها العمرا ّين الذي يعود إىل العرص الوسيط وت ّم فيها
ترميم َم ْعلمني دينيني ،كنيسة القديس جورج وكنيسة الق ّديس استيفان،
التاريخي
بإرشاف مدير عام اآلثار واملتاحف .ولحسن الح ّظ مل تلحق املرك َز
ّ
للبرتون أرضار طيلة م ّدة األزمة اللبنان ّية.
بيد أنّنا وجدنا يف طرابلس ،ثاين أكرب مدن البالد ،قرص القديس جيل يف
تطل عىل املدينة،
الكل .وهذه القلعة التي ّ
وضع ّية يرىث لها من اإلهامل شبه ّ ّ
ويجعل منها موق ُعها املتميّ ُز رشف ًة حقيقيّة ،ميكن أن ميثّل إعاد ُة تأهيلها ورق ًة
رابحة لتعزيز السياحة يف املنطقة.
املتحف الذي كان قد أنشأه عامل اآلثار كامل رسكيس ،نُهب كلّيا .وغطّت
األعشاب ساحات القرص بالتامم .أ ّما القنوات التي غابت عنها الصيانة،
ُ
الرئييس [ ]79والجدرانِ ال ّداخل ّية .وبالتايل
رسب منها املاء باتجاه الباب
فيت ّ
ّ
مل يكن غريبا أن تنهار بعض أجزاء الجدار الخارجي .فمن هذا القرص الذي
الصليبي ،ميكن للمرء أن يدرك درجة ارتفاع كثافة
يعود تاريخه إىل العهد
ّ
التقليدي ،وخط َر االختناق الذي كان يته ّدد املدين َة القدمية التي
املسكن
ّ
تعود إىل عرص املامليك ورصو َحها ذات القيمة الهندسية العالية مثل :مسجد
حمم
البطايس ،وخان الخ ّياطني ،وخان املرصيني ،وخان الصابون ،ويف األخري ّ
ُ
ع ّز الدين الذي بُني يف موقع تك ّية قدمية من القرون الوسطى.
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التقليدي ،قُ ّدمت اقرتاحات
ومن أجل إعادة تأهيل النسيج العمرا ّين
ّ
ملموسة مصحوب ًة مبشاريع تنمية .وقد طُرحت ،يف نفس الوقت ،عىل
السلطات البلديّة والوطنية يف إطار اسرتاتيجية شاملة إلعادة الحياة ملركز
التاريخي.
املدينة
ّ
وآخر محطّة للبعثة يف الجهة ،هو دير سيدة البلمند ،األثر الوحيد
للهندسة السيسرتسيّة ،ويقع عىل التالل الساحليّة [بعيدا عن مدينة]
طرابلس بخمسة عرش كيلومرتا تقريبا .وقد أرشف عىل ترميمه بني 1965
كل من املهندس هاروتني كليان واملهندس املعامري كميل أسمر.
وّ 1975
وهذا املعلم كان قيد التهيئة إلنشاء متحف بفضاء قاعة الطعام والقبو
الكبري ثم إنشاء جامعة فيه .60وقد ق ّدمت البعثة نصائح من أجل صون
املعلم املص ّنف ضمن املعامل التاريخيّة والعناية الواجب توجيهها إىل منطقة
الحامية ومحيط الرؤية.

[ ]80بيبلوس ،وعنجر ،وبعلبك وصيدا
لحسن الحظّ ،مل تلحق موقع بيبلوس أرضار ،ولك ّنه يشكو بدرجة أوىل
نقصا يف العناية به ويف دعم أسسه .وتلك هي الحال أيضا بالنسبة إىل موقعني
آخرين من الرتاث العاملي يقعان يف رشق البالد ،بعلبك وعنجر .ومع ذلك
لفت انتباه السلطات اللبنانيّة إىل وجود مخيّم عسكري سوري متمركز
فقد ُّ
بالقرب من َمعامل تعود إىل العرص األموي يف عنجر ،ومن املمكن أن ميثّل
تهديدا لحرمة هذا املوقع.
غسان تويني
 60قريبا من هذا املوقع كانت تجري أشغال بناء ما س ّمي جامعة بلمند التي ترأسها الصحفي والسيايس ّ
الذي يرافق بعثتنا.
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ُ
الوقوف عىل حالة املعامل التي تع ّد مفخرة
ويف بعلبك ،أمكن للبعثة
البالد .إنّها ،مبعجزة من املعجزات ،ظلّت محفوظة :فلنئ بدت عىل املباين
بعض عالمات التدهور فإنّها مل
الفخمة ملعابد جوبيتري وباخوس وفينوسُ ،
تكن نتيجة للحرب األهلية بسنواتها الطويلة.
الخفي (كريبتوبورتيكوس)
رسبات املاء يف ق ّبة الرواق
وهكذا أث ّرت ت ّ
ّ
ملعبد جوبيتري ،ومبرور الزمن قد يؤدي ذلك إىل إحداث انهيارات .وكذلك
تجاويف زخارف رواقه عالماتُ ت ٍ
ِ
َلف
كان شأن معبد باخوس الذي بدت عىل
نتيجة تفتّت الحجارة ،فا ّمحت جزئيّا تلك الرسوم املنقوشة عليه والتي ترمز
إىل املدن التي كانت ساهمت يف بناء املعبد.
وقبل مغادرة لبنان ،طُلب من البعثة التح ّول إىل مدينة صيدا التي أصابها
القصف اإلرسائييل إصابات عميقة ،وال سيام يف منطقة امليناء ،حيث ت ّم تدمري
حمم يعود إىل فرتة حكم األمري فخر الدين (القرن السادس عرش) تدمريا
ّ
كامال .ولحقت الجزء القديم من املدينة والقريب من ساحل البحر تحويرات
كثرية ومل تبق إالّ بعض املعامل [ ]81العموم ّية مثل خان الفرنج الذي دعت
البعث ُة إىل ترميمه.
رصة عىل صون الطابع
فبفضل املساهمة الها ّمة ّ
ملؤسسة الحريري امل ّ
التاريخي للمدينة رغام عن الوضعيّة األمنية املتقلّبة ،ت ّم ترميم َمعلمني هام
ّ
61
وحمم الورد .
الجامع ال ُع َمري الكبري ّ
 61تجدر اإلشارة إىل أ ّن ترميم الجامع ال ُع َمري اعترب ذا نوع ّية عالية ،وتحصلت مؤسسة الحريري سنة 1989عىل جائزة
آغا خان للعامرة اإلسالمية تثمينا لعملية الرتميم التي أرشف عليها املهندس املعامري املرصي صالح ملعي املعروف يف
عامل حفظ املعامل اإلسالميّة للعرص الوسيط.
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ويف ختام هذه املأموريّة الها ّمة يف لبنان والتي مكّنت من إجراء
محادثات مع كثري من الشخصيّات السياسيّة ،62استقبلني رئيس الوزراء ُع َمر
عب عن تقديره لتفاعل اليونسكو الرسيع وامللموس غداة اتفاق
كرامي الذي ّ
الطائف للوفاق الوطني اللبناين.
وقد تولّت "لُوريون لوجور" و"النهار" الجريدتان الرئيسيّتان يف لبنان،
التوسع يف تناول أصداء هذه البعثة التي ت ّم األخذ بجزء كبري من توص ّياتها.
ّ
[ ]82ويُع ّد تد ُّخلها من أجل حامية اآلثار التي كشف عنها قصف وسط مدينة
الوطني الذي فتح أبوابه للجمهور يف
بريوت ،ودع ُمها إلعادة تأهيل املتحف
ّ
أكتوبر  ،1999أحد أعاملها ال ّناجحة بال منازع.
ويف تقييم متأ ّخر يف الزمن ميكن أن نعترب الحصيلة إيجابية سواء تعلّق
األمر باألعامل امللموسة التي كان يجب إعطاؤها األولويّة يف اإلنجاز ،مثل
الوطني أو الحفريّات الرثيّة يف وسط مدينة بريوت ،أو تعلّق
املتحف
ّ
باالسرتاتيجية طويلة املدى إلعادة تأهيل املواقع األثريّة الكربى يف لبنان.
وهذه الحصيلة تعكس ص ّحة املقاربة التي اعتمدتها اليونسكو مبساعدة
علمي ُدو ّيل " مؤقّت" توليت تشكيله للغرض وكان يعقد يف بريوت
مجلس
ّ
كل ستة أشهر.
اجتامعات برشكائه من املديريّة العا ّمة لآلثار ،بشكل منتظم ّ
وهذا ما أشار إليه األستاذ إرنست ويل مدير هذه اللجنة حني قال:
"كان األمر آنذاك يتعلّق بعمل ّية ذات أهم ّية وطن ّية ،وعىل هذا النحو ق ّدرها
 62من بينهم السيّد بطرس حرب وزير الرتبية ،والسيّد طالل أرسالن وزير السياحة ،والسيّد وليد جنبالط وزير دون
حقيبة وزاريّة ،والشيخ حليم فيّاض وايل محافظة جنوب لبنان.
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كل من الرأي العا ّم اللبنا ّين وسلطات البالد :إنّها مبادرة وطن ّية ،ولك ّنها ذات
ّ
يفس االستعانة بلجنة مك ّونة من شخصيّات متن ّوعة
أبعاد دوليّة .وهذا ما ّ
من بينهم مجموعة علامء فرنسيني ،وقد توىل إنشاء هذه اللجنة مدي ُر قسم
الرتاث الثقا ّيف يف اليونسكو".63

[ ]83نهاية النزاع يف كمبوديا

بعد حرب أهليّة طويلة دامت أكرث من عرشين سنة ،وخرجت منها
كمبوديا منهكة وبلغ فيها عدد الضحايا قرابة املليونني ،تولّت اتفاقيات
كل طبقات الشعب
باريس يف أكتوبر  1991وضع نقطة النهاية ملأساة أصابت ّ
الكمبودي.64
وآلت مسؤول ّية إدارة البالد إىل األمم املتحدة فأنشأت منذ شهر سبتمرب
 ،1993سلطة مؤقتة لألمم املتحدة بكمبوديا تعرف يف الفرنس ّية باسم
أبرونوك ( )APRONUCويف اإلنجليزية باسم أُنتاك (.)UNTAC
وبالتوازي مع محادثات السالم ومع قرارات مجلس األمن يف األمم
أي دور كان وسيكون لليونسكو؟ ميكن أن
املتحدة ،ميكن للمرء أن يتساءل ّ
نل ّخص هذا الدور يف إحدى فقرات النداء الذي تو ّجه به فيديريكو مايوور
املدير العا ّم ملنظّمة اليونسكو ،يوم  30نوفمرب  ،1991وأكّد فيها عىل قيمة
أنغكور "مدينة ملوك الخمري التي تستع ّد لتكون م ّرة أخرى رمز بالدها.
 63حسب مقال بالفرنس ّية ليىل بدر ،االكتشافات األثريّة يف وسط مدينة بريوت ،يف Comptes rendus des séances
de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, année 1996, volume 140,n°1,p 96
نص عليها هذا االتفاق ،وعادوا للسالح ولكن لفرتة قصرية.
 64سنة  1993رفض الخمري الحمر االنتخابات التي ّ
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كل القيم التي تبعث
تجسد ّ
غني مجيدّ ،
إ ّن آثارها التي تشهد عىل ماض ّ
من جديد األمل يف شعب الخمري ويف هويته ( )...ولهذا اقرتحت اليونسكو
مبع ّية الشعب الكمبودي ،تنسيق عملية صون ت ُجرى بأعىل معايري الكفاءة.
مخصص ٌة
وهذه العملية التي ّ
يتول قيادتها الكمبوديون يف إطار إدارة ُدوليةّ ،
لحامية وترميم معامل أنغكور ومحيطها الحافظ لها ،وسرتتكز عىل تنمية
مندمجة للمنطقة كلّها".
[ ]84اليو َم وبعد ما يقرب من خمس وعرشين سنة من النشاط غري
واملنسق من ِقبل اليونسكو ،ميكن أن نعترب أ ّن املسألة كانت تتعلّق،
املنقطع
ّ
دون ّ
حقيقي ،وميكن أن نحكم بعد تحقق العمليّة
شك ،بتو ّجه اسرتاتيجي
ّ
أنّها كانت ،بوجه من الوجوه ،نبوءة :فمن اآلن فصاعدا" ،مرشوع أنغكور
االستثنايئ" معرتف به عىل املستوى ال ّدويل بكونه "منارة مشاريع" اليونسكو.65
ويف بداية هذا القرن الحادي والعرشين ،غالبا ما يُقارن نجاح املرشوع
بنجاح أ ّول حملة دول ّية إلنقاذ أبو سمبل وفيالي يف مرص ،66وهذا ما كان كتبه
إيتيان كليامن وفربيس كينيو:
"حضارة الخمري واحدة من أكرث الحضارات املدهشة التي عرفها العامل.
فمجموعاتها املعامريّة موجودة ضمن أجمل التحف الفن ّية لإلنسان ّية .ففي
املرتبة ترد أنغكور ،عاصم ُة امرباطوريّة الخمري من القرن التاسع إىل القرن
 65رغم أنّها مل تنعت بكونها "حملة دول ّية للصون والتثمني" ألسباب إداريّة بحتة.
 66نذكّر أنّه حتّى قبل ختم اتفاقيات السالم حول كمبوديا بباريس ،كان األمري نورودوم سيهانوك قدّم أثناء لقاء بالسيّد
فيديريكو مايوور مبق ّر اليونسكو يف غ ّرة سبتمرب  ،1989مطلبا من أجل صون معامل أنغكور باسم حكومة ائتالف
كَ ْم ِ
بوشييَا الدميوقراطية.
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الخامس عرش وهي ،اليوم ،محافظة عىل مكانة متم ّيزة ضمن أوسع املركّبات
األثريّة يف العامل.
األثري يغطّي مساحة أربعامئة كيلومرت مربّع ويض ّم عددا
هذا املنتزه
ّ
فريدا من املعابد التي بُنيت عىل رشف اآللهة الحامية .هذا الرتاث الثقا ّيف
الذي ال يُق ّدر بثمن مل يُفلت من تقلّبات التاريخ التي أصابت كمبوديا]85[ ،
ذاك البلد الصغري الواقع يف شبه جزيرة الهند الصين ّية ،والذي مازال اسمه،
كَ ْم ِ
بوشي َيا ،يذكّر بتضحيات شعب كامل ومبأساته.
مثّلت سنواتُ النزاع واالضطراب الثالثني ،التي بلغ فيها نظام الخمري
الحمر ذُروة القسوة والوحش ّية اإليديولوج ّية ،مبا حصده من ماليني األرواح،
عب ًءا ثقيال طويل األمد عىل تنمية البالد .وارتكبت تحت هذا النظام أبشع
انتهاكات حقوق اإلنسان يف العامل ،والتي مل يُعرف لها مثيل منذ نهاية الحرب
رضر
العامل ّية الثانية .وطيلة هذه الفرتة من النزاع الذي مل ينقطع أو كاد ،ت ّ
تراث الخمري :املعامل واملواقع األثريّة تشكو من قلّة العناية ،ومن اإلهامل
والتدهور والنهب ،زيادة عىل استعاملها لغايات عسكرية .واألمر عىل ما هو
عليه" :الحرب عد ّو ألحسن ما يقدر اإلنسان عىل صنعه".67
وبعد سنتني ،وتبعا للنداء الذي أطلقه األمري نورودوم سيهانوك ،68فَتحت
منظّمة اليونسكو مكتب "ب ُنوم بِنه" ،ومبناسبة تدشينه تح ّول املدير العا ّم
 67إيتيان كليامن وفابريس كينيو ،حامية املمتلكات الثقافية يف كمبوديا مدّ ة نزاعات مسلحة ،من خالل تطبيق اتفاقية
الهاي لسنة .1954
تنسق اليونسكو عمليات املساعدة الدوليّة لفائدة أنغكور
 68بصفته رئيس املجلس األعىل يف كمبوديا ،من أجل أن ّ
الكمبودي عا ّمة.
واملوروث الثقا ّيف
ّ
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نفسه 69عىل عني املكان ]86[ .وقد مثّلت هذه املبادرة غري املسبوقة ،إشارة
إىل تع ّهد املنظّمة بعملية إعادة التأهيل وإعادة البناء التي التزم املجتمع
الدو ّيل بدعمها يف الفرتة التي تلت التسوية الشاملة للنزاع الكمبودي.70

أنغكور تبعث من جديد

يت املأموريتني األوليني يف كمبوديا صحبة أ ّول مدير ملكتب اليونسكو
أ ّد ُ
يف بنوم بنه ،إحداهام يف شهر مارس وثانيتهام يف أوت/أغسطس من سنة
 .1992وكان الهدف هو التشاور مع وزير الثقافة 71حول مراحل العمليات
التي ستنجز ميدان ّيا والوسائل املوضوعة عىل ذ ّمة ذلك .وكان يفرتض أن متكّن
هذه املأموريّة من صياغة تقرير عن حال حفظ أنغكور التي أهملت جزئ ّيا
م ّدة النزاع وتع ّرضت لكثري من الرسقات لقطعها الفنيّة.
تنقّلنا ،عىل منت طائرة عموديّة تحمل شعار منظّمة األمم املتحدة ،من
"بنوم بنه" إىل ِ
"سيامب ريب" [ ]87التي مل تكن آنذاك إالّ مقر دائرة 72قريبة
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بول املدير العا ّم املساعد سابقا ومدير ديوان اليونسكو سابقا ،وبالس ّيد
الخاص الس ّيد جريار ّ
كان مصحوبا مبستشاره
ّ
الكمبودي الس ّيد كلود
امللف
يف
العلمي
ومبستشاره
بالثقافة
ّف
ل
املك
املساعد
واملدير
الكونغويل
هرني لوباز الكاتب
ّ
ّ
الرشعي بالتحف الفن ّية املتأتية
غري
لالتجار
ّين
د
الجا
املكافحني
ومن
الخمري
تاريخ
ويف
النقوش
يف
املختص
جاك العامل
ّ
ّ
من كمبوديا.
ّ
الكمبودي تولّت مسؤوليتها السيّدة مينجا
الثقايف
خاصة تعنى مبلف الرتاث
ضمن هذه الديناميّة أنشئت وحدة ّ
ّ
العاملي بتعاون وثيق مع السلطة الوقتيّة
يانغ .ومن أوىل عملياتها تحضري ملف إدراج موقع أنغكور يف قامئة الرتاث
ّ
الكمبودي واملدرسة الفرنسيّة بالرشق األقىص ،املؤسسة
لألمم املتحدة يف كمبوديا "أبرونوك" واملجلس الوطني األعىل
ّ
األثري ومحيطه.
العلميّة الوحيدة آنذاك التي لها معرفة تقنيّة وتاريخيّة مع ّمقة مبنتزه أنغكور
ّ
الس ّيد فان مولّيفان ،الذي كان أيضا مستشارا لألمري نورودوم سيهانوك.
مجري يف السلطة الوقتيّة لألمم املتحدة يف كمبوديا "أبرونوك" ،السيّد جوناس
يسي عىل هذه الدائرة موظّف
ّ
كان ّ
جيلن الذي كان يتمتّع بتكوين يف التاريخ وعلم اآلثار.

من موقع أنغكور .وقد متركزت هناك فرق من ق ّوات األمم املتحدة بسبب
وجود مجموعات مسلّحة يقودها الخمري الحمر قريبا من املكان.
كان مدير ِسيامب ريب جاهزا لخدمتنا بشكل متواصل ،ووضع عىل
ذ ّمتنا سيارة ملنظّمة األمم املتحدة ضمن القافلة العسكريّة التي رافقتنا
وتولت حاميتنا من رصاص الخمري الحمر .ولالطالع ج ّوا عىل املوقع حظينا
حتى بحامية قوات املارينز األمريك ّية.
الخاصة عىل
وهذا ما د ّونه ،يف ذاك الوقت ،أحد املسافرين ،73يف صفحته
ّ
شبكة األنرتنيت ( )Blogواصفا الوضع ّية" :تقريبا مجمل األرايض الكمبوديّة
األقل ،هذا ما تقوله الرواية الرسم ّية
كانت تؤ ّمنها القوات األمم ّية ،أو عىل ّ
اليومي فكان
التي كانت شائعة شيوعا واسعا خارج حدود البالد .أ ّما الواقع
ّ
يناقض هذه األقوال التي تحمل بصمة تفاؤل ،مفرط فيه ،بقرب تنظيم
انتخابات دميوقراط ّية .فبعض جيوب الخمري الحمر مازالت نشيطة .ويف
تلك الفرتة ،مل تكن املناوشات نادرة .وخارج املدن ،من الحيطة ،أن يلتقط
املرء ،يوما بيوم ،األخبا َر من سكّان القرى أو الفالحني من أجل معرفة حالة
الوضعية يف الجهات التي متت زيارتها".
كان من الواضح أ ّن هذه الظروف مل تكن تسمح بالظفر بفندق يف
ِسيامب ريب .واملؤسسة الوحيدة التي مازالت محافظة عىل بعض من
هيئتها رغم نهبها بالكامل هي فندق فرنسا الذي كان من بني مرتاديه يف
الفرتة االستعامريّة أندري مالرو.
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كنت من ضمنه ،العيش ،طيلة
[ ]88اختار ،إذن ،فريق اليونسكو الذي ُ
تقليدي يف
م ّدة املأموريّة ،مع السكان املحليني وكراء بعض الغرف يف بيت
ّ
ِسيامب ريب ت ّم تحويله م ّدة سنوات إىل فرع ملكتب اليونسكو يف بنوم بنه.
والزيارات التي قمنا بها ملوقع املعابد الكربى يف منطقة أنغكور ،كانت دامئا
بإرشاف وحامية ق ّوات حفظ السالم نظرا لألخطار التي تشكّلها آالف األلغام
كل مكان تقريبا.
األرضيّة املزروعة يف ّ
الوردي بـ "بانتاي رساي"،
وعىل هذا األساس ،فإ ّن الوصول إىل املعبد
ّ
الذي اكتسب شُ هرة من حادثة مضحكة هي رسقة أندري مالرو لتامثيل
تول الفيلق األجنبي من الجيش
سنة  ،1923مل يصبح ممكنا إالّ بعد أن ّ
الفرنيس القيام بعمل ّية استكشاف احتياط ّية ح ّددت املناطق امللغّمة وفتحت
لنا مسالك عرب الغطاء النبا ّيت الذي اكتسح املوقع.
لقد ساعدت بعثاتُ اليونسكو املدعومة من برنامج األمم املتحدة
للتنمية م ّدة سنتي  1992و ،1993وبعثاتُ عديد املؤسسات املتعاونة ،74عىل
تحضري مشاريع تهدف إىل مقاومة تهريب التحف الفن ّية وعىل ضبط مخطّط
توجيهي يحمل اسم "زامب" 75ويُعنى بتحديد محيط موقع أنغكور وبإدارته.
وستمكّن هذه الوثائق فيام بعد من وضع مقرتحات من أجل تسجيل موقع
العاملي.
أنغكور يف قامئة الرتاث
ّ
مختصة من فرنسا والواليات املتحدة األمريك ّية واليابان ،واملجلس الدويل لآلثار واملواقع (إيكوموس)
مؤسسات
74
ّ
ّ
واملجلس الدويل للمتاحف (إيكوم).
ZEMP 75
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إىل حدود أواسط التسعينات ،كانت منطقة [ ]89أنغكور مرتعا لن َّهايب
التحف الفن ّية الذين ت ّم التبليغ عن أعاملهم عديد امل ّرات .وهذا ما أكّده
كريستوف بوتيي 76حني قال إ ّن " % 90من املعابد التي زرتها يف تلك الحقبة
كانت قد تع ّرضت للنهب حديثا" وأشار الصحفيان تريي فاليز وكريستوف
لوفيني[ 77إىل ما حدث من تط ّور فقاال] "ولكن بضغط من اليونسكو ومن
وبكل أشغال
كل سنة بنصف ميزان ّية دولة كمبوديا ّ
الدول املانحة التي تتكفّل ّ
خاصة بالرتاث و ُمنشأة لحامية املوقع وتهيئته.
ترميم املعابد ،أنشئت رشطة ّ
ومجموع هذه اإلجراءات مل تكن كافية لوضع ح ّد للنهب ،لو مل تصبح ،يف
اآلن نفسه ،السياح ُة املصدر الجديد للرثوة".
سا" 78أي سلطة حامية وتهيئة منطقة أنغكور ما
وورد يف وثيقة لـ"أَبْ َ َ
ييل" :منذ بداية التسعينات ،أضيفت فصول إىل املجلّة الجنائيّة تج ّرم هدم
املمتلكات الثقاف ّية ورسقتها وتهريبها ( )...ومتّت ،سنة  ،1993املصادقة عىل
النصوص القانونية والتأسيسيّة املتعلّقة بالرتاث ( )...ويف شهر جانفي/يناير
 ،1996صدر القانون املتعلّق بحامية الرتاث الثقا ّيف وهو يرمي إىل حاميته من
كل عمل تخريبي :نقل غري رشعي للملكيّة ،حفريات وتصدير وتوريد غري
ّ
قانو ّين ( )...والرهان الذي ال ب ّد أن تواجهه حكومة الخمري هو القيام بجرد
الفني املتبقّي بعد الحرب ،وستعتمد مقارن ُة الجرد بوثائق ما قبل
للرتاث
ّ
 76مهندس معامري وعامل آثار من املدرسة الفرنسيّة بالرشق األقىص.
 77جريدة "لوفيغارو"  3جانفي/يناير .2005
APSARA 78
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الحرب ،قاعد ًة لتعيني القطع املرسوقة وستُمكّن من [ ]90اسرتجاعها لتُثني
اللصوص عن الرسقات ،أو لوضع ح ّد ملزيد منها".
وتتمثّل آخر مرحلة كربى من مراحل مسك السلطات الكمبوديّة مبقاليد
حامية موقع أنغكور ،يف تسجيله عىل قامئة الرتاث العاملي يف الدورة الخامسة
عرشة للمجلس املنعقدة يف شهر ديسمرب مبدينة َس ْنتا يف .ومؤ ّخرا ،مبناسبة
تكريم فيديريكو مايوور يف عيد ميالده الثامنني ،ذكّرتُ بشبه األزمة التي
حصلت يف مناقشة ملف إدراج موقع أنغكور ،وبالدور الجوهري الذي كان
َ
للسيّد مايوور.
احرتاما لإلجراءات ،كان من املفروض أن يُعرض ملف ترشيح موقع
أنغكور عىل أنظار املجلس ال ّدويل للمعامل واملواقع إيكوموس لتقييمه .و َع ّي
املجلس أحد أملع ما لديه من خرباء التقييم ،عامل اآلثار هرني كلري الذي لنئ
ألي
اعرتف بالقيمة الكون ّية الفريدة ملوقع أنغكور ،فقد اعترب أنّه ال يستجيب ّ
رشط من الرشوط املطلوبة لتسجيله [يف القامئة].
ويف الكتاب 79الذي نرشته كريستينا كامرون 80ومشتيلد روسالر ،81ذُكرت
عملي ُة إدراج موقع أنغكور الحرج ُة ،يف ما يزيد عن الصفحتني ونُقلت فيهام
رصح يف سنة :2009
األقوال الحا ّدة للسيّد مايوور مدير عام املنظّمة الذي ّ
79 "Many Voices, One Vision : The Early Years of the World Heritage Convention" (Ashgate Edition
2013).
 80رئيسة لجنة الرتاث العاملي سابقا.
العاملي.
 81كانت آنذاك املديرة املساعدة ملركز الرتاث
ّ
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"يل ما يكفي من العنارص التي تجعلني أقول لكم إ ّما أن يُعلن املجلس عن
العاملي وإ ّما سأتوىل أنا
إدراج "أنغكور فات" أو أنغكور عموما ضمن الرتاث
ّ
شخص ّيا [ ]91اإلعالن عن كونه تراثا مه ّددا بالخطر وهذا أمر مخ ّول يل القيام
82
به"...
فيديريكو مايوور كان فعال ،عىل استعداد للقيام بعملية مرور بالق ّوة
وفرض التسجيل ،ولو حدث ذلك لكان سابقة مخالفة لإلجراءات ليس لها نظري.
ولكن يف نفس الوقت ،كان ال ب ّد من االعرتاف بأ ّن وضع ّية املوقع ،الذي كانت
له به معرفة ميدانيّة ،كانت تقتيض قرارا استثنائيّا وإجراءات استعجاليّة.
وتعهدتُ ألعضاء املجلس ،إن هم وصلوا إىل اتفاق يقيض بتسجيل موقع
أنغكور ،بأن يلتزم قسم الرتاث الثقا ّيف بتدارك الثغرات 83املشار إليها .وحصل
االتفاق وت ّم تسجيل أنغكور عىل قامئتي الرتاث العاملي والرتاث العاملي امله ّدد
بالخطر.
وبعد سنة 84أُنشئت كتابة مجلس دويل للتنسيق من أجل حامية موقع
أنغكور وتنميته ]92[ .85ويف سنة  ،2013احتفل هذا املجلس بذكرى عرشينيته
82

83
84
85

الخاص جريار بولّ  ،يف جيئة وذهاب بني غرفة املدير العام
عشت أزمة غري معهودة كنت ،خاللها ،صحبة املستشار
ّ
العاملي ورئيسها السابق عز الدين باش شاوش .وبفضل ما له من كياسة وبحكم
وقاعة اجتامع أعضاء هيئة الرتاث
ّ
مسؤوليته الجديدة مق ّررا لدورة "سانتا يف" فقد ساعد عىل اتخاذ قرار "تسجيل" املوقع ال "تأجيل" ذلك كام نصت
رئيس الهيئة روبري ميلن
عليه توصيات املجلس الدّويل للمعامل واملواقع إيكوموس .وكان قد انض ّم إىل االتفاق املقرتح ُ
أيضا.
ال سيام غياب الترشيعات ،والبنية التحتيّة اإلداريّة والفنيّة ،وامليزانيّة ،واملخطّط اإلداري.
مبناسبة انعقاد املؤمتر املشرتك بني الحكومات من أجل صون أنغكور وتنميتها يف طوكيو يف شهر أكتوبر .1993
 CICأسندت رئاستها الرشفيّة لكمبوديا وفرنسا واليابان.
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يف سيام ريب ويف رصيده عمل جعل من هذا املوقع أحد نجاحات التعاون
يقل قيمة عن أ ّول حملة صون للمعامل
الدويل يف ميدان الرتاث الثقا ّيف وهو ال ّ
ال ُّنوب ّية يف مرص والسودان.

محاولة طمس معامل هو ّية 86مدينة ُمستار

املبني عىل نهر نِرتفا
يف  09نوفمرب من سنة  ،1993انهار الجرس القديم ُّ
مبدينة ُم ْستار ،نتيجة قصف مدفعي من دبابة تابعة ملجلس الدفاع الكروايت
رابضة عىل مسافة تبعد عن الجرس بضع مئات األمتار .ها أ ّن ما كان يس ّمى
ستاري موست قد اندثر .كان ذلك أثناء النزاع الذي قطّع أوصال يوغسالفيا
سابقا ما بني  1991و 1995ومل يكن إالّ عمال إجرام ّيا من أعامل أخرى.
وقد ذكّرت سيلفي رامال يف مذكّراتها 87بأ ّن "هذا التدمري هو فعال خاص ّية
والديني هدفا من أهداف
للطريقة التي تُتخذ فيها قطع الرتاث الثقا ّيف
ّ
العرقي" ،عىل ح ّد عبارة مارتن كووارد .88ومثلام حصل بُعيد قصف
التطهري
ّ
مدينة دوبروفنيك [ ]93التاريخ ّية ،كان لقصف ميناء ُم ْستار القديم أثر عميق
يف الرأي العا ّم ،ال باعتباره نيال من إحدى تحف املعامر العثام ّين يف القرن
السادس عرش فحسب ،بل لكونه أيضا تعبريا عن إرادة يف وضع نقطة نهاية
" 86طمس معامل هوية" ترجمة للفظ ( )urbicideالذي استحدثه واستعمله املهندسون املعامريّون يف رساييفو أثناء
حصار املدينة يف .1994-1993
87 Sylvie Ramel, Reconstruire pour promouvoir la paix ? Le cas du " Vieux Pont " de Mostar, Institut
Européen de Genève, juin 2005, p.8
88 Martin Coward, The old bridge (Stari Most) in Mostar, Research Center for Islamic History, Art
and Culture, Istambul, 1995, p.7.
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للعالقات الوطيدة التي تجمع ،بفضل هذا الجرس ،بني مختلف املجموعات
العرقيّة ،الكرواتيّة والبوسنيّة والرصبية ،التي كانت تقيم يف مدينة ُم ْستار.
ما إن ت ّم اإلعالن عن هذا التدمري حتى أدىل فيديريكو مايوور بترصيح
ش ّدد فيه عىل أنّه "بعد الخسائر غري املقبولة يف األرواح البرشيّة ها أ ّن الرتاث
الثقا ّيف يتع ّرض هو أيضا للتدمريَ .م ْعلَم ها ّم آخر من الرتاث الثقا ّيف للبوسنة
والهرسك اندثر .وبصفتي مديرا عا ّما ،ال ميكنني السكوت عن هذا التدمري
املتع ّمد لجرس "ستاري موست" يف ُم ْستار ...فبتدمريه ،يسعى مقرتفو هذه
الفعلة املخزية إىل محو تاريخ بلد وشعب".
مدينة ُم ْستار املعروفة فعال مبعامرها وهندستها ذات الخصائص
العثامن ّية ،منت وتط ّورت بداية من القرن الخامس عرش بفضل موقعها
الجغرا ّيف عىل طول وادي نريتفا .وذكر املهندس املعامري أمري باسيس أ ّن
وثيقة يرجع تاريخها إىل  1440تحيل عىل حصن بالقرب من جرس عىل نهر
نريتفا.89
هذا الحصن استوىل عليه العثامنيون طيلة الربع الثالث من القرن
الخامس عرش .وبداية من سنة  ،1475ظهر عىل ضفّة النهر أ ّول حي
خشبي معلّق قبل بناء
وحمم ]94[ .وكان يوجد جرس
للمسلمني فيه مسجد ّ
ّ
املعامري معامر حجر الدين تلميذ
الحجري الذي ص ّممه املهندس
الجرس
ّ
ّ
املهندس الشهري سنان الذي يع ّد مرجعا يف العامرة العثامن ّية.
89 Amir Pacic, The old bridge (Stari Most) in Mostar, Research Center for Islamic History, Art and
Culture, Istambul, 1995, p.7.
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[السفل ّية املق ّوسة]
كان الجرس مق ّوسا عىل شكل ظهر الحامر ،وفتحته ُ
عرضها سبعة وعرشون مرتا وله من الطول ثالثون مرتا ومن العرض أربعة
مم جعله جرسا للمرت ّجلني .غري أ ّن درجة صالبته العالية جعلته
أمتار فقط ّ
يصمد أمام الدبّابات النازيّة التي عربته أثناء الحرب العامل ّية الثانية.
إىل هذا الجرس تعود تسمية املدينة (" ُمس" تعني جرس) وهو ما مكّنها
التوسع عىل جانبيه ،ومن ازدهار التجارة فيها ،إذ أقبل الحرفيون والتجار،
من ّ
وأقاموا فيها منذ القرن السابع عرش .ويُذكر يف أرشيف املدينة أ ّن مستار
كانت تع ّد أكرث من ألف بيت ومن عرشة آالف من السكّان.
عندما وقعت البوسنة والهرسك تحت سلطة اإلمرباطوريّة النمساويّة-
املجريّة يف أواخر القرن التاسع عرش ،شهدت مدينة مستار عهدا جديدا
من االزدهار االقتصادي والعمرا ّين .وهذه املدينة فريدة من حيث مجمل
مساكنها ومعاملها املجتمعة يف تناسق عمرا ّين منفتح عىل ضفّتي نهر نريتْفا.
مم جعل منها مدينة سياحية للراحة
وكانت مشهورة بطيب العيش فيها ّ
كل اليوغسالفيني وذلك إىل حدود
واالستجامم وقضاء العطل بالنسبة إىل ّ
اندالع الحرب سنة .1992
ويف سنة  ،1993وبتق ّدم ق ّوات الجيش الرص ّيب ،انتهت املدينة مقسومة
إىل مدينتني ،فكانت ر ّد ُة فعل االتحا ِد األورو ّيب ومنظم ِة حلف شامل األطليس
وتوقي ُع اتفاق [ ]95يف شهر مارس سنة  ،1994بواشنطن ،مكّنا من إرسال
جندي تحت راية األمم املتحدة إىل البوسنة
أكرث من مثان وثالثني ألف
ّ
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والهرسك ،لفك الحصار عن املدن وإجبار الرصبيني عىل إخالء األرايض التي
كانوا يحتلّونها.

البعثات األوىل إىل رساييفو
اختارت اليونسكو نفس الفرتة أيضا لرتسل بعثات إىل البوسنة والهرسك.
فبعد أربعة أشهر فقط من انهيار جرس مستار ،وبينام كانت البوسنة
والهرسك يف أوج الحرب ،أطلقت اليونسكو نداء أ ّول من أجل إعادة بنائه
وأرسلت بعثة تتوىل اقرتاح اإلجراءات االستعجال ّية األوىل.
تول
وبصفتي مدير قسم الرتاث الثقايف ،كنت ضمن البعثة األوىل التي ّ
إدارتها لويس رملّو .وكانت هذه أ ّول بعثة مشرتكة بني اليونسكو واملجلس
األورويب يف إطار عملية تخدم مصلحة الرتاث امله ّدد بالخطر زمن نزاع [مسلّح].
فانطالقا من نهاية شهر مارس  ،1994تح ّولت بعثتنا ،عىل التوايل ،إىل
تول مصاحبتها وحاميتها الجنود الفرنس ّيون من ق ّوات األمم
رساييفو حيث ّ
املتحدة للحامية (فوربرونو) 90ث ّم [ ]96إىل مستار تحت حامية الجنود
يل
اإلسبان من نفس تلك الق ّوات .وت ّم استقبالنا يف نفس الوقت من ِقبَل ممث ّ
يل
اتحاد البوسنة والهرسك يف مقر رئاسة االتحاد برساييفو ،ومن ِقبل ممث ّ
االتحاد األورويب املكلّفني بإدارة مستار ،وق ّدموا لنا عرضا عن حجم التدمري
الخاصة عىل حد سواء.
الذي لحق املباين العموم ّية واملباين
ّ
 )FORPRONU( 90ق ّوات األمم املتحدة للحامية التي أُق ّر إحداثها بصورة مؤقتة من أجل توفري رشوط السالم واألمن
الرضوريني ملفاوضات تسويّة شاملة لحروب يوغسالفيا.
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كانت مدينة مستار يف حالة كارث ّية أكرث من رساييفو ،فاملباين منهارة
رضرة رضرا عميقا ،ومآذن
جزئيّا ،والكنائس الكاثوليكيّة واألرثدوكسيّة مت ّ
املساجد أضحت أنصاف مآذن ،وبيوت الصالة محطّمة ،وواجهات العامرات
مثقوبة بطلقات الرصاص والطرقات واألرصفة محفورة بفعل انفجار األلغام.
كل مكان ،مسحة كآبة ملدينة أشباح.
كل هذا ،كانت تخ ّيم ،عىل ّ
وزيادة عىل ّ
مل تكن توجد ،بني مستار الرشق ّية ومستار الغرب ّية ،إال نقطة عبور واحدة
وهي تحت رقابة فرقة من قوات حفظ السالم ،ومل تكن هذه النقطة يف
حل محلّه معرب ضيّق .وال حياة ملن تنادي
موقع الجرس القديم امله ّدم الذي ّ
يف املدينة القدمية التي كانت أشبه بديكور فيلم رعب .فقد هرب السكّان
التاريخي الذي كان هدفا للقصف .ال
ووجد أغلبهم ملجأ لهم خارج املركز
ّ
فندق يشتغل وال مطعم ،ك ّنا حقيقة أمام مدينة ميتة ليس فيها غري الجنود
الّذين يقومون بدورياتهم.
ولكن رغم ذلك ،كانت توجد إدارة مدن ّية وبعض املوظفني من بينهم
رئيس بلدية الجزء الغريب للمدينة الس ّيد سافت أروسيفيتش الذي ظل يؤ ّمن
حضورا يف بلديّة اختزلت يف غرفتني وال يقبل عليها إالّ عدد قليل من األشخاص
[ ]97بحثا عن نجدة تقيهم من النوم تحت األمطار.
عىل إثر هذه املأموريّة ،التي تلتها مأموريّتان أخريان توليت قيادتهام يف
نوفمرب  1994ثم يف جوان/يونيو  1995مع املدير الجديد ملكتب اليونسكو
برساييفو ،كولني كايزر ،ت ّم تقديم التوصيات.
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خاصة ،بضامن تعزيز البنايات امله ّددة باالنهيار يف
كان األمر يتعلّقّ ،
مستار ،وإصالح مستعجل لسقف متحف رساييفو الوطني الذي اخرتقته
القذائف .وس ّجل املجلس التنفيذي يف شهر أكتوبر من سنة  1995حضور
اليونسكو يف البوسنة والهرسك و"دعا املدير العا ّم إىل تنسيق الجهود من أجل
إعادة بناء فعل ّية ملباين مدينة مستار وال سيام الجرس القديم".91
لنئ كفت سامء رساييفو ،يف جوان/يونيو  ،1995عن أن متطر قذائف ،فإ ّن
خاصة يف الشارع
ضحايا القناصني الذين يطلقون النار عىل املا ّرة ،مازالوا كُرثاّ ،
املشهور آنذاك باسم شارع الق ّناص قبالة فندق هوليداي إين .وهذا الفندق
الوحيد الذي كان يف وضع اشتغال ،تقيم فيه بعثات اليونسكو واالتحاد
األورو ّيب ،وكان املهشم من نوافذه مغطّى بقطعة من البالستيك.
ومبا أ ّن متحف رساييفو موجود قبالة الفندق الذي نقيم فيه ،جازفت
عن ته ّور ،أنا وزمييل خوزي ماريا بَالِ ْستار من املجلس األورويب ،بالذهاب إىل
املتحف الوطني سريا عىل األقدام إذ مل يكن من املطلوب غري عبور الشارع!
يرتصدنا ...أشار إلينا ح ّراس
[ ]98ما مل يكن يف الحسبان هو الخطر الذي ّ
املتحف بحركات تطلب م ّنا الركض تج ّنبا للوقوع فريسة للقناصني الذين
عم
قَتلوا قبل أسبوع ،يف هذا الشارع ،مدير املتحف
الوطني .هذه ملحة ّ
ّ
يقاسيه مواطنو رساييفو الذين أبهروا العامل بشجاعتهم ومقاومتهم لحصار مل
ُت يف عزميتهم ،ومل يَ َنل من معنوياتهم.
يَف ّ
واملؤسسات الرتبويّة والثقافية يف البوسنة
 91وثيقة الجلسة العا ّمة لليونسكو (الدورة  )28حول وضعيّة الرتاث املعامري
ّ
والهرسك ص .2
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ويف النهاية ،بعد أربع سنوات من النزاع الدامي يف البوسنة والهرسك،
مكّن اتفاق دايتون الذي ُوقّع يف شهر أكتوبر سنة  1995بقاعدة عسكريّة ثم
أُكّد مفعوله يف  14ديسمرب  1995بباريس ،من وضع آليات اسرتجاع السلم
يف البالد .ويف إطار هذا االتفاق ُع ّوضت ق ّوات الحامية التابعة لألمم املتحدة
بقوات الحلف األطليس (إيفور) ،وأسندت مه ّمة تنسيق الجانب املد ّين من
اتفاق السالم إىل أحد كبار املندوبني ،السيّد كارل بيلد.
وواصلت األمم املتحدة من جهتها ،القيام بعمليات يف البوسنة والهرسك
املختصة يف النظام وهي
وال سيّام منظّمة اليونسكو باعتبارها إحدى الوكاالت
ّ
مذكورة بالتخصيص يف امللحق  8من اتفاق دايتون املتصل بحامية املعامل ذات
القيمة الوطن ّية.

إعادة بناء الجرس القديم

أتاحت هذه الوضعيّة ملنظّمة اليونسكو القيام مبه ّمتها يف أحسن
الظروف ،وتلقينا من املدير العا ّم توجيهات واضحة ج ّدا تدعو إىل مساندة
[ ]99عمل ّية املصالحة ،بدءا بإنشاء "لجنة حامية املعامل الوطن ّية" ثم باملشاركة
الفعل ّية يف تنسيق أحد أه ّم مشاريع إعادة البناء وإعادة التأهيل للرتاث
الثقايف واملقصود بذلك إعادة بناء جرس ُمستار القديم.92
 92اللجنة التي أنشئت بناء عىل امللحق  8من اتفاق دايتون كان من املفروض أن تتض ّمن خمسة أعضاء اثنان منهم
مختصني يف مجال الرتاث الثقا ّيف هام األستاذ ليون بَ َر ُّسووِير  ،نائب
يعيّنهام املدير العا ّم .اقرتحت علمني بارزين
ّ
رئيس جامعة باريس  1الرسبون ،واألستاذ عز الدين باش شاوش املدير العا ّم السابق للمعهد القومي لآلثار والفنون
(تونس) ،الذي انتدبته اليونسكو بصفته مكلّفا مبه ّمة يف قطاع الثقافة .أ ّما األعضاء الثالثة الباقني الذين عينتهم
السلطات البوسنيّة فهم :السيّد فخر الدين ريزفانبيغوفيتش والسيّد مريوسالف بالميتا ممثلني لفيديراليّة البوسنة
والهرسك ،والسيّد سيمو بردار ممثال لجمهوريّة رصييا.
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ويف  31مارس  ،1996حرض املدير العا ّم أ ّول اجتامع لهذه اللجنة التي
تول أمانتها زمييل لورون ليفي سرتاوس املدير املساعد لقسم الرتاث الثقا ّيف.
ّ
كل معامل
وعملت هذه اللجنة ،طيلة ثالث سنوات تقريبا ،عىل تسجيل ّ
الوطني وكان ذلك ضمن رؤية
الفيدرال ّية ومواقعها وتدوينها يف وثيقة الجرد
ّ
تعطي األولوية للتوافق والتخصيص إذ أ ّن الرتاث الثقا ّيف قد يكون له دور
حاسم يف عملية املصالحة .ويف الجملة ت ّم تسجيل  546ممتلكا عىل مدى
ثالث عرشة دورة عقدتها اللجنة.
أثناء املأموريات املختلفة التي ت ّم تنظيمها ،بني سنتي  1995و،1998
بالتعاون مع مكتب اليونسكو يف رساييفو وفرعه يف مستار ،أمكن يل االلتقاء،
يف مناسبات كثرية ،مبمثّيل البلديّتني ،بلدية مستار الغربية [ ]100وبلدية
مستار الرشق ّية ،إذ أ ّن املدينة ظلّت ،بعد النزاع ،مقسومة م ّدة سنوات وإىل
حدود انتخابات  2002التي تؤ ّرخ لتوحيد البلديّتني.93
طلبت آراء أعضاء املجلس العاملي للمعامل
ويف مق ّر منظّمة اليونسكو،
ُ
واملواقع( ،إيكوموس) واملهندسني املعامريني للمواقع التاريخ ّية ،يف شأن
النموذج الذي ميكن أن يُعتمد يف إعادة البناء والتأهيل ،حتى يُشار به
عىل السلطات املحل ّية .أ ّما املهندس اإليطايل أندريا برونو الذي طلبت منه
استشارة تقن ّية ،وهو املشهور مبا أنجزه من أشغال ترميم يف إيطاليا ويف
 93مبساعدة زمييل املهندس سينيسا سيسوم املسؤول عن وحدة االتصال لليونسكو مبستار التي كانت تتوىل ترجمة
محادثاتنا ،وكنت أؤكّد عىل أ ّن مسألة إعادة بناء جرس مستار هي حجر الزاوية مقارنة بالطلبات املختلفة األخرى،
وال سيام املتعلّقة بإعادة بناء كنائس ومساجد.
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أفغانستان وقربص وإسبانيا أيضا ،فقد اقرتح حالّ طريفا يعتمد طريقة بناء
يف ق ّمة الحداثة مبا ّدة شفافة من نوع "البليكسيغالس" تتخذ حجم الجرس
وشكله.
هذا التو ّجه كان مناقضا متاما ألغلبيّة اآلراء التي تقرتح باألحرى ،صيغة
تقول "كام كان حيثام ما كان" ،مثلام جرت بذلك الس ّنة الكالسيكيّة يف إعادة
بناء املعامل املد ّمرة .وهذا ما اختارته السلطات البلديّة وخرباء البوسنة
والهرسك وأيّدته اليونسكو.
كانت اليونسكو قد م ّولت بعض الدراسات التحضرييّة ،ولك ّن األمر اقتىض
انتظار سنة  1999والتزام البنك العاملي بتمويل مرشوع إعادة بناء الجرس،94
حتى تنطلق األشغال فعل ّيا.
[ ]101وانطالقا من سنة  ،1998كلّفني املدير العا ّم فيديريكو مايوور
باقرتاح تركيبة لجنة دول ّية من الخرباء إلعادة بناء جرس مستار القديم وإعادة
تأهيل برجي تارا وهيليبيجا اللذين يُ ِطالّن عليه .وباالتفاق مع سلطات
البوسنة والهرسك ت ّم ،فعال ،يف إطار هذا املرشوع االستثنا ّيئ ،تكليف اليونسكو
والتقني ،وال س َّيام بالسهر عىل النزاهة الثقاف ّية
بتأمني عمل ّية التنسيق العلمي
ّ
واألصالة املعامريّة.

 94إضافة إىل دول مانحة مثل كرواتيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وتركيا ،ومساعدة تقنية من فرنسا واالتحاد األورويب،
ومساهمة من مؤسسة آغا خان للثقافة وصندوق معامل العامل وبنك املجلس األورويب للتنمية.
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وعىل عني املكان يف مستار ،ت ّم تعيني وحدة تنسيق لها مدير ومدير
"رصح مدير الوحدة أ ّن عمليّة تطهري َامل ْعلم وكثري من بناءات
مساعدّ :95
املدينة القدمية متّت .وبقي اختيار املؤسسة التي ستعيد بناء قوس الجرس
القديم .وقبل نهاية سنة  2003سيؤ ّمن الجرس التواصل بني قسمي املدينة
( )...سيكون الجرس مامثال للجرس الذي بناه معامر حجر الدين ،والتكنولوجيا
املعتمدة ستكون حديثة إالّ أ ّن املوا ّد ستكون هي نفسها ( )...سيُبنى الجرس
كل الشعوب يف البوسنة
الجديد بنفس حجارة امل َ ْعلم القديم ( )...وممثّلو ّ
والهرسك يساهمون يف األشغال .ونهاية إعادة البناء ستكون رمز انبعاث
العالقات بني هذه الشعوب ( )...لو كان الجميع يف هذا البلد ينسجون عىل
96
أقل عددا".
منوالنا لكانت مشاكلنا ّ
كل اجتامع للجنة
[ ]102كان املسؤوالن عن وحدة التنسيق يق ّدمان ،يف ّ
الدولية ،تقريرا عن نسبة تق ّدم األشغال ،ويناقشان مختلف املشاكل التي
تعرتضهم تدريجيا مع تق ّدم األشغال.
وقد تابعت ،مع زماليئ يف قسم الرتاث الثقا ّيف ويف مكتب اليونسكو
برساييفو ،االجتامعات الثامنية للجنة الدولية التي كانت تنعقد مبستار بني
 2001و ،2004وسهرنا مع مدير اللجنة األستاذ بَ َر ُّسو ِوير عىل تطبيق ما صدر
من توصيات ،عىل أرض الواقع .وعىل هذا األساس اقتىض منا األمر التنقّل ع ّدة
 95السيّد روسمري سيزيتش والسيّد تيهومري روزيتش وكل منهام مهندس معامري أصيل مستار.
96 Mirza Cubro, "Reconstitution du pont de Mostar", article traduit par Jasna Tatar, dans Pont de
Mostar ; vers une paix dans les Balkans, site www.paixbalkans.org/mostar.htm
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م ّرات إىل ُمستار ،مصحوبني أحيانا باألستاذ بَ َر ُّسو ِوير عندما تكون املسائل
97
التقنيّة التي و ّجهتها إلينا وحدة التنسيق املحلّية يف حاجة إىل ر ّد عاجل.

أشغال ذات رمز ّية عالية

ثالثة أعضاء من اللجنة الدول ّية اختارتهم املجموعات العرق ّية ،البوسن ّية
والكروات ّية والرصب ّية التي كانت تعيش يف املنطقة وبالتايل كان يف اإلمكان
أي وقت .ولهذا االختيار قيمة رمزيّة
[ ]103االتصال بهم عىل عني املكان يف ّ
أيضا ألنّه يتيح ترشيك ثالثة مك ّونات من مجتمع البوسنة والهرسك ،يف هذه
تخص إعادة بناء َمعلم ذي قيمة رمزيّة عالية.
األشغال التي ّ
وأبرزت استنتاجات اللجنة الدولية للخرباء يف آخر دورة لها بتاريخ 08
املتحصل عليها،
أفريل/أبريل  ،2004بوضوح أنّه "تبعا للمجهودات والنتائج
ّ
هويّة ُمستار املعروفة بجرسها القديم ت ّم ترميمها ( )...ونحن نأمل بكل حزم
أن يكون املعلم الذي أُعيد بناؤه رمز املصالحة وبداية التنمية املستدامة
مل ُستار ومنطقتها ( )...ونويص مجلس الرتاث العاملي بأن يعترب إدراج مدينة
مستار التاريخ ّية (ستاري غراد) الواقعة حول الجرس القديم (ستاري موست)،
يف قامئة الرتاث العاملي ،نظرا ملا للمدينة القدمية وللجرس القديم امل ُعاد بناؤه
من قيمة وتبعا ملا ت ّم اتّخاذه من ضامنات وإجراءات ال حفظا للمعلم فقط
التاريخي".
بل حفظا ملجمل املوقع
ّ
 97تض ّم الهيئة :ليون بَ َر ُّسووِير ،رئيس (فرنسا) ،منري بوشناقي (اليونسكو) ،عز الدين باش شاوش (تونس) ،لوران ليفي
سرتاوس (اليونسكو) ،سيفات إر ِدر (تركيا) ،زالتكو النغوف (البوسنة والهرسك) ،ميالن غويكوفيتش ( ُم ّ
توف ،رصبيا
مونتينغرو) ،فرهات موالبيغوفيتش (البوسنة والهرسك) ،ماكيال كيال (هولندا) ،جريلو نيسيبوغلو (تركيا) ،جورجيو
ماك (إيطاليا) ،إيدي دي ويت (بلجيكا) ،غايب دولف-بونكمرب (أملانيا) ،ميخيلو مورافلوف (البوسنة والهرسك).
ّ
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"يف  23جويلية/يوليو  ،2004وبعبارات تجيش بالعواطف ،احتفل عديد
املسؤولني من املجتمع الدو ّيل بتدشني جرس مستار القديم الجديد .كان مدير
البنك العاملي ،شانغامن زهانغ ،قد اعترب رضورة إعادة بناء ستاري موست
"فرصة خارقة للعادة من أجل إقامة املصالحة بني شعوب البوسنة والهرسك".
أ ّما املمثّل السامي بادي آشداون فذكّر هو أيضا بأ ّن هدم الجرس لنئ كان
رش عىل الحضارة" فإ ّن لحظة إعادة فتحه متثّل "فوز إرادة
لحظة متثّل "غلبة ال ّ
تثبيت رمز الحضارة هذا من جديد".98
وأ ّما املدير العا ّم لليونسكو ]104[ ،كواشريو ماتسورا ،الذي كان حارضا يف
احتفال  23جويلية/يوليو  ،2004فأكّد ،من ناحيته ،بش ّدة ،عىل ما متثّله هذه
العمل ّية التي قادتها املجموعة الدول ّية لفائدة الرتاث الثقايف ملدينة ُمستار ،فقال:
"إعادة بناء الجرس القديم اقتضت تعبئة واسعة ،ويحرض اليوم عدد منكم
هنا لتمثيل دول ومنظّامت ساهمت مساهمة كبرية يف رفع هذا التح ّدي.
فحضوركم يف ح ّد ذاته عالمة عىل التزامكم املشرتك بإقامة سلم حقيق ّية دامئة.
رمزي رفيع ،ألنّها متثّل،
منذ البدء ،كان إلعادة بناء الجرس القديم مغزى ّ
يف نفس الوقت ،خطوة أوىل من أجل النهوض من جديد ،والتزاما من أجل
املستقبل .ومن الواضح ج ّدا ،أ ّن هدم الجرس قد كان عمال رمزيّا يرمي إىل
إزالة األصول الثقافيّة املشرتكة لهذا املجتمع .ويف الواقع ،هذا الجرس رمز بارز
لقدرة مجموعات عرق ّية مختلفة عىل العيش سويّا طيلة قرون.
Sylvie Ramel, op.cit., p1 (Introduction( 98
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وتجسد ،قبل
وحينئذ تكتسب إعادة بناء الجرس القديم بعدا أيقون ّيا
ّ
كل يشء ،توقا إىل السالم وأمال يف مستقبل أفضل .وهذا الجرس هو أيضا
ّ
شعار املجهودات الثابتة لنظام األمم املتحدة الرامية إىل إعادة السلم وتجديد
الحوار والتواصل والتشجيع عىل إنشاء َشاكات مثمرة .فبالنسبة إىل منظّمة
تجسد إعادة بناء جرس مستار القديم ،زيادة
اليونسكو ،عىل وجه التخصيصّ ،
األسايس الذي ميكن أن ينهض به الرتاث الثقا ّيف باعتباره أداة
عىل ذلك ،الدور
ّ
تصالح وتسامح.
هذا الرتاث الذي كان باألمس ،مصدر مرارة عميقة ،ميكن أن يُلهم
أحاسيس أخرى وأن يساهم يف املحافظة [ ]105عىل عالقات سلميّة بني
مجموعات عرق ّية مختلفةّ .إن أرى يف إعادة بناء جرس ُمستار القديم ويف
اآلليات التي أطلقتها ،دليال عىل أ ّن املسائل املتصلة بالرتاث الثقا ّيف تفتح آفاق
التعاون والتقاسم".

العاملي
التسجيل يف قامئة الرتاث
ّ

بقطع النظر عن هذه التظاهرة التي كانت أحد نجاحات فرتة ما بعد
الحرب يف البوسنة والهرسك ويف ُمستار عىل وجه التخصيص ،أمكنني أن أرى
عىل وجوه أهايل ُمستار ،الشباب والكهول ،فرحة ال توصف .ورغم حلول
ظل الجرس عامرا بالناس ،وتواصل االحتفال إىل ساعة متأخرة من
الظالمّ ،
الليل.
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وبعد ذلك ،عدت إىل مستار ع ّدة م ّرات يف سنتي  2004و ،2005للعمل
مع رئيس بلديّة املدينة ولجنة حامية املعامل التاريخيّة يف مستار ،99والستكامل
ملف تسجيل "حي الجرس القديم ملدينة مستار القدمية" [ضمن الرتاث
العاملي].
الثقايف
ّ
وال ب ّد أن أذكّر بأ ّن املوقع مل تطرحه البوسنة والهرسك عىل هيئة الرتاث
العاملي إالّ سنة  .1999وكانت قد أ ّدت بِعث ٌة من املجلس الدويل للمعامل
واملواقع زيارة للموقع سنة  ،2000وق ّدمت توصية بدعم اقرتاح تسجيل
استثنا ّيئ من باب "املساهمة اإليجابيّة يف حامية وإدارة هذا املوقع ذي الرتاث
الثقا ّيف املتع ّدد واالستثنا ّيئ" .ولك ّن اقرتاح التسجيل ت ّم تأجيله ثالث م ّرات،
تخص
يف  1999و 2000و ،2003بسبب مطالب إرشادات [ ]106تكميل ّية ّ
املعايري ،والحدود ،وإدارة هذا املوقع.
أثناء دورة هيئة الرتاث العاملي املنعقدة يف دوربن يف  ،2005طُرح
امللف من جديد ،ولكن بتقليص حدود املنطقة الواقعة حول الجرس القديم
وخاصة مبا عرفه املوقع من فخامة بعد نجاح عملية
واملقرتحة للتسجيل
ّ
إعادة بناء الجرس.
وجهتي نظر ،األوىل
ويف م ّدة تزيد عىل الساعة ،عرض أعضاء الهيئة
ْ
إيجابيّة تساند التسجيل عىل أساس املعيارين الرابع والسادس املقرتحني من
 99مبعيّة مهندستها املعامريّة السيّدة سينادا دميريوفيتش ،وكذلك املعهد الفيدرايل املسؤول عن حامية املعامل التاريخيّة
ومديرته السيّدة عمرة هادزميو حمدوفيتش.
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املجلس الدويل للمعامل واملواقع ،100و يف املقابل تعارض الثانية إدراج املوقع
لكونه مل يعد يستجيب ملعيار األصالة يف تقديرها.
ليس من املألوف يف دورات الهيئة أن يتد ّخل ممثّل عن املكتب يف النقاش.
كل
ولكن بدا يل ،بصفتي مساعد املدير العا ّم مكلّفا بالثقافة ولكوين تابعت ّ
تخص دور اليونسكو
مراحل املرشوع يف مستار ،من املفيد أن أق ّدم تفاصيل ّ
والعلمي البحت للهيئة التي أنشأها املدير العا ّم وأسند رئاستها
التقني
والطابع
ّ
ّ
مل َ ْن كان هو ذاته خبري تقييم سابقا يف املجلس الدويل للمعامل واملواقع.
توافقي
ويف نهاية األمر دعا رئيس الهيئة 101إىل املصادقة [ ]107عىل قرار
ّ
يقيض بتسجيل املوقع عىل أساس املعيار السادس ،مع االعرتاف مبا بذلته
املجموعة الدولية من جهود من أجل إعادة البناء عىل أساس مقاربة علم ّية
مع ّمقة ترمي إىل احرتام األصالة التاريخيّة بالقدر املستطاع.
و َع ّم القاع َة شعو ٌر ج ّياش عندما تد ّخلت السيدة زليانا زوفكو ،سفرية
كل الذين ساعدوا بالدها
البوسنة والهرسك لدى فرنسا واليونسكو ،لتشكر ّ
ومدينتها مستار عىل اسرتجاع وحدتها .ويف  15جويلية/يوليو  ،2005مبدينة
دوربن ،أُدرج "حي الجرس القديم ملدينة مستار القدمية" يف القامئة .ويف شهر
جويلية/يوليو  2015تم إحياء الذكرى العارشة لهذا اإلدراج.
مثاال بارزا ً عىل نوعية من البناء ،أو املعامر ،أو مثال تقني ،أو مخطط يوضح مرحلة هامة
 100املعيار الرابع :أن تكون ً
يف تاريخ البرشية .واملعيار السادس :أن تكون مرتبطة بشكل مبارش ،أو ملموس باألحداث ،أو التقاليد املعيشية ،أو
األفكار ،أو املعتقدات ،أو األعامل الفنية واألدبية ذات األهمية العاملية االستثنائ ّية( .ترى اللجنة أن هذا املعيار يُفضل
أن يكون استخدامه بالتزامن مع معايري أخرى).
 101السيّد تيمبا واكاش.

106

رصحت السيّدة إيرينا بوكوفا ،املديرة العا ّمة ملنظّمة اليونسكو بأ ّن
و ّ
يجسد ما
قوي ملا ميكن إنجازه عندما ّ
"مستار رمز ّ
يظل الناس متّحدين .إنّه ّ
للثقافة من قدرة عىل بناء الجسور بني املجموعات البرشيّة املختلفةّ .إن
أدعم دعام تا ّما سلطات البوسنة والهرسك وسلطات املجموعات العرق ّية
الذين عقدوا العزم عىل أن يجعلوا تن ّوعهم مصدر ق ّوة ،ق ّوة من أجل السلم".
وعىل غرار الر ّد املق ّدم لوضع ما بعد النزاع يف كمبوديا ،كان للعمليات
املنجزة يف البوسنة والهرسك بعد النزاع ،وقع إيجا ّيب ج ّدا عىل املجموعات
العرقيّة املحليّة ،رغم الصعوبات املتصلة بتش ّعب مثل تلك العمليات.
وقد كنت شاهدا عىل ذلك [الوقع اإليجايب] ،أثناء تصوير حلقة من
[الوثائقي الفرنيس] "جذور وأجنحة" مبدينة مستار ،يف شهر جانفي/
الربنامج
ّ
يناير ،مبناسبة مرور أربعني سنة عىل اتفاق ّية اليونسكو لسنة  ،1972وقد متكّن
الديني لرأس السنة األرثدوكسية يف فرع كاتدرائية
الربنامج من تصوير االحتفال
ّ
سانت ترينيتي [ ]108التي هي قيد الرتميم ،وتصوير ق ّداس يف الكاتدرائية
الكاثوليكيّة "ماري مار دي ليغليز" ،وخطبة الجمعة يف مسجد كارادوزبيغوفا.
كل واحد من الشخص ّيات الدين ّية للمجموعات الثالث ،يف الخطاب
و ذكر ّ
املو ّجه إىل الحارضين من ِملّته ،أهميّة إعادة بناء جرس مستار تحت رعاية
اليونسكو ،وأهميّة ترميم الكنائس واملساجد التي د ّمرت أثناء الحرب ،لكون
ذلك مدخال لعالقة و ّد جديدة ،والنسجام بني ثقافات متن ّوعة يعطي املدينة
ثراءها وفرادتها.
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[]109

القسم الثالث

[ ]111حين يصبح التراث هدفا
مقصودا في النّزاعات
استنجدت أفغانستان ،بوصفها بالدا تواجه الحرب منذ سنة ،1979
الرثي ومتحفها الوطني يف كابول.
مبنظمة اليونسكو قصد حامية تراثها الثقايف ّ
وبفضل املوقع االسرتاتيجي عىل مفرتق الطرق املؤدية إىل الصني والهند وآسيا
الوسطى والرشق األوسط تع ّد أفغانستان ،يف نظر جميع املؤرخني ،نقطة
التقاء وتبادل منذ آالف السنني ،وتعكس ذلك ،عىل وجه الخصوص ،العالقات
التي جمعت بني سكّانها وبالد فارس األخمينية واليونان بالد االسكندر األكرب،
والتيارات الدينية الكربى التي مثّلتها البوذية والهندوسية واإلسالم.
تقوم معاملها ومواقعها والقطع الفنية التي استخرجت خالل الحفريات
األثرية شاهدا عىل هذا امللتقى الثقايف الكبري الذي يتواصل عرض بعض
من تحفه الفنية ذات القيمة االستثنائية يف متاحف عاملية مختلفة والسيّام
متحف غيامي بباريس.

تدمري الرتاث األفغاين من ِق َبلِ حركة طالبان

من بني املها ّم األوىل التي أُوكِ َل إ ّيل [ ]112تنظيمها فور التحاقي سنة
 1982بقسم الرتاث الثقايف ،بناء عىل طلب من السلطات األفغانية ،مه ّم ُة
متابعة عمل املهندس املعامري أندريا برونو الذي كان قد فرغ آنذاك من
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مرشوع بناء مق ّر السفارة اإليطالية يف كابول ،والذي سيصبح واحدا من أفضل
املتخصصني يف الرتاث الثقايف األفغاين خالل الخمسني سنة األخرية.
كان التقرير الذي رفعه املهندس أندريا برونو إىل اليونسكو مطلع سنة
 ،1984يتضمن فعال تحذيرا استباقيّا .وكان متحف كابول الذي شُ يِّد عىل
بعد مثانية كيلومرتات من وسط املدينة يف ضاحية داروالمان وغري بعيد عن
القرص املليك ،يُع ّد أه ّم متحف يف آسيا الوسطى من حيث قيمة املجموعات
املحفوظة فيه.
ولكن ما كان ينقصه هو فضاء تُحفَظ فيه مجموعاته هذه يف حالة
حدوث أرضار جانبية ،ولذلك وضع أندريا برونو تصميام لفضاء تحت األرض
كان من املتوقّع أن يكون مبثابة "املخبأ املصفّح" تؤ َّمن داخله أمثن القطع.
ولكن ،لسوء الحظّ ،مل يسمح املنعرج الذي شهدته األحداث واستمرار الحرب
سنبي
بإنجاز هذا املخطّط الذي كان من املحتمل أن يكون مفيدا للغاية ،كام ّ
ذلك الحقا ،ومع ذلك مل يكن متحف كابول اإلنجاز الوحيد يف رصيد خربة هذا
املهندس املعامري.
كان األمر يتعلّق أيضا مبئذنة جام التي مل تكن مه ّددة بالحرب ،بل
بانجراف الضفاف التي تجاور قاعدتها ،هذا فضال عن انعدام أعامل صيانتها
وتع ّهدها .فـ"عىل ارتفاع ألف وتسعامئة مرت فوق مستوى البحر ،وبعيدا عن
أي مدينة رئيسية تنتصب مئذنة جام يف واد شديد االنحدار عىل نقطة التقاء
ّ
نهري هري-رود وجام .وهي مغطّاة بالكامل بزخرفة هندسيّة ناتئة يزيّنها
ْ
[ ]113نقش كويف الخ ّط من القرميد الفريوزي اللون .وقد شُ يّدت املئذنة سنة
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 1194عىل يد السلطان الغوري الكبري غياث الدين .ومن املر ّجح أن يكون
دال عىل موقع مدينة فركوز التي يُعتقد أنّها كانت العاصمة الصيفية
موقعها ّ
لساللة الحوريني".102
مل يكن بوسع منظمة اليونسكو أن تتدخل بشكل مبارش 103أل ّن نظام
طالبان غري معرتف به لدى منظمة األمم املتحدة ،ومع ذلك ُسمح يل رفقة
زمييل كريستيان منهارت مبتابعة مرشوع حامية املئذنة التي أدرجت أيضا ،يف
قامئة الرتاث العاملي منذ نهاية حكم نظام طالبان سنة .2002
ومع ذلك استم ّرت رحالت أندريا برونو إىل كابول أو هرات وجام،
وتواصلت تقاريره التي يرفعها إىل قسم الرتاث الثقايف باليونسكو .وقد
استظهر بوثيقة مدهشة أطلعني عليها عند عودته من إحدى الزيارات التي
قام بها إىل جام ،وهي تحمل توقيع حركة طالبان ببصمة اإلبهام ،وتقيض
بالسامح له بالجوالن إن جاز أن نس ّمي األمر كذلك.
ّ
لعلّنا ك ّنا سنكتفي بالتهكّم من هذا السلوك الفريد لو مل تكن عنارص
طالبان متارس يف نفس الوقت ،عمليات ابتزاز للسكّان ال توصف ،وتقوم
بتدمري ممنهج للرتاث الثقايف الذي كانوا يعتربونه متعارضا مع تأويلهم لإلسالم.
وخالل فرتة حكمهم للبالد الذي استمر لبضع سنوات ،لحقت بالرتاث []114
األفغاين خسائر ال تع ّوض ،إذ ت ّم نهب املتاحف وتخريب املواقع األثرية عن
طريق حفريات عشوائ ّية وحشية.
 102نص مستمد من وثيقة اليونسكو -مركز الرتاث العاملي)whc.unesco.org/fr/list/211( .
 103خالل الفرتة التي عرفت باسم "املرحلة الرابعة من حرب أفغانستان" والتي انطلقت يف سبتمرب  1996عندما استولت
عنارص طالبان عىل العاصمة كابول وأرست ما س ّمته "اإلمارة اإلسالمية بأفغانستان" ،وانتهت يف أكتوبر .2001
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كل أرجاء البالد
مئات املواقع األثرية تتعرض إىل النهب يف ّ
حسب أقوال مدير املتحف الوطني بكابول ،تع ّرضت أكرث من سبعني ألف
ّنت من معاينة هذا
قطعة أثرية للنهب أو ملج ّرد اإلتالف باسم الدين .وقد متك ُ
األمر خالل امله ّمة األوىل التي ت ّم تنظيمها يف كابول خالل شهر ماي/مايو ،2002
وذلك أثناء زيارة دهاليز وزارة الثقافة حيث نُقلت مخزونات املتحف يف صناديق
بهدف حامية القطع من االتّجار غري املرشوع .إ ّن كل التامثيل والتامثيل النصف ّية
التي تعود إىل التقاليد البوذيّة والتي مل تتع ّرض إىل الرسقة تع ّرضت للتهشيم
وسنبي الحقا أن عنارص طالبان كانوا ميثّلون ،يف هذا املجال ،عىل نحو
بالفؤوس.
ّ
ما ،املنظّرين للمجموعات اإلرهابية التابعة لداعش أي لتنظيم الدولة اإلسالمية
يف العراق وبالد الشّ ام التي ستظهر بعد حوا ْيل عرشة أعوام من ذلك التاريخ.
وقد أشار روين تيجغلر يف مقال له إىل أ ّن "الحكومة تق ّدر وجود ألفني أو
ربا ثالثة آالف موقع أثري يف أفغانستان ،يضاف إليها مائة موقع جديد كل
ّ
104
سنة حسب ما تذهب إليه "البعثة األثرية الفرنسية يف أفغانستان"  .ولقد
تع ّرض نصف املواقع إىل الرسقة ،وت ّم تهريب عدد كبري من القطع األثرية
النفيسة إىل الخارج بطريقة غري رشع ّية ...ويبدو أن كامل املنطقة الشاملية
من البالد قد تع ّرضت بع ُد إىل ال ّنهب حتى أ ّن البعض يق ّدر أن حوا ْيل % 80
الغني ُج ّرد من ثقافته املا ّديّة".105
من مايض أفغانستان التاريخي ّ
 104البعثة األثرية الفرنسية إىل أفغانستان (.)FADA
 105روين تيجغلر" ،دور املؤسسات الوطنية والدّوليّة يف مكافحة االتّجار غري املرشوع بالتحف الثقافيّة"" ،سريوارت (15
نوفمرب https://ceroart.revues.org/2891 :)2012
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[ ]115ويف هذا الصدد كانت إحدى أكرث التجارب امل ُحبطة التي عشتها
يف اليونسكو أثناء الرصاع يف أفغانستان ،تتمثّل يف تدمري متثا ْيل بوذا يف باميان
خالل شهر مارس  .2001ويقع وادي باميان يف قلب جبال الهندو-كوش عىل
بعد حوا ْيل مائتني وخمسني كيلومرتا شامل غرب كابول.
خالل القرون األوىل من العرص املسيحي ،كان وادي باميان يُستخدم من
ِق َبل قوافل كثرية تسلك طريق الحرير املشهورة وعن طريقها استطاع الرهبان
البوذيون أن ينشئوا فيه مركزا بوذيّا ها ّما قال عنه الحاج فا حسني القادم من
الصني سنة  404إ ّن فيه "تج ّمعا عظيام من الرهبان وفدوا بأعداد كبرية حتّى
أنّهم يبدون كأنّهم أرساب".
"وكان من أعظم أعاجيب باميان هذان التمثاالن الضخامن لبوذا
املنحوتان يف الصخر الرميل الذي يتك ّون منه جرف ُمرشف عىل املدينة
من جهة الشامل .وكان ارتفاع أقدم التمثالني وأكربهام يبلغ مثانية وثالثني
مرتا بينام يبلغ ارتفاع الثاين خمسني مرتا .وبني هذين التمثالني وما حولهام
متاهة منقورة يف الصخر بإتقان وتض ّم خلوات الك ّهان ومواقع التّع ّبد .وكانت
تجسد
السقوف والجدران مصقولة بالطّني املخلوط بالتّنب وتكسوها لوحات ّ
ّ
مشاهد وعظ ّية ،ومن املحتمل أن يعود تاريخ متثا ْيل بوذا إىل القرنني الثالث
أو الرابع ،إالّ أ ّن معظم اللوحات أن ِجزتْ خالل القرن السابع".106

 106اليونسكو ،الرسالة الجديدة ،أكتوبر  ،2002ص .48
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[ ]116التصدّ ي لِهدم متثايل بوذا يف باميان
تفصلنا ،حوايل خمس عرشة سنة ،عن كارثة هدم متثايل بوذا يف باميان التي
ق ّررها زعيم نظام طالبان الم ُّل عمر يف نهاية شهر فيفري/فرباير  .2001وقد
حدث هذا رغم أنه سبق له مطل َع سنة  1998أن أصدر األمر باملحافظة عىل
الرتاث التاريخي ،وبسحب املتف ّجرات التي سبق زرعها داخل الفجوتني اللتني
ينتصب داخلهام التمثاالن وذلك بعد تد ّخل املدير العا ّم ملنظمة اليونسكو.
املل عمر والقايض بهدم
ت ّم إعالم اليونسكو بالقرار الجديد الذي اتّخذه ّ
متثايل بوذا يف وادي باميان ،وقد جرى ذلك عن طريق مكاملة هاتف ّية أجراها
يوم  27فيفري/فرباير  2001سفري اليونان يف باكستان الذي كان آنذاك يف
مه ّمة يف قندهار بأفغانستان زمن حكم طالبان .كان املدير العام كويشريو
ماتسورا يؤ ّدي زيارة رسمية إىل الجزائر ،وكنت أرافقه عندما ن ّبهتني زميلتي
السيدة لندال بروت مديرة قسم الرتاث الثقايف .فقد أعلمتني بفحوى رسالة
املل عمر .فأبلغت األمر إىل املدير العام عىل الفور.
السفري اليوناين وبأمر ّ
وكنت مندهشا للغاية ،ولك ّني مازلت واثقا من أننا نستطيع ر ّد الفعل
وإيقاف تنفيذ هذا القرار الذي نعتربه عبث ّيا.
عندما أمر زعيم طالبان مبوجب مرسوم  26فيفري/فرباير  2001بتدمري
متثا ْيل بوذا بباميان ،أطلق السيد ماتسورا عددا كبريا من املبادرات للضّ غط
عىل النظام وإفشال هذا املرسوم .وقد طلب م ّني ،ونحن يف طائرة العودة من
الجزائر إىل باريس ،متابع َة هذه املسألة وتقديم خطّة ر ّد.
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لقد سبق ،منذ سنة  ،1998أن أُطلقت تهديدات [من هذا القبيل]،
السابق فيديريكو مايوور
[ ]117ودعت اليونسكو عىل لسان مديرها العا ّم ّ
إىل احرتام هذا الرتاث األلفي :إذ عمد قائد من طالبان إىل االعتداء عىل رأس
تضمن
بوذا الصغري ووضع ذخائر قابلة للتفجري يف قاعد ْيت الفجوتني اللتني ّ
متثا ْيل بوذا.
املل عمر موقفه متاما ،وأصدر يف جويلية/يوليو  1999مرسوما
غي ّ
آنذاكّ ،
ينصص عىل وجوب الحفاظ عىل متثا ْيل بوذا .وقد ذهب صحا ّيف يف الغارديان
ّ
املل ذكر "أنّه مل يعد هناك بوذيّون يف أفغانستان ،واعترب أن التمثالني
إىل أ ّن ّ
ميكن أن يكونا منوذجا عىل مصدر محتمل يد ّر مداخيل مالية عىل البالد
كل بقاع العامل".107
بفضل ال ّز ّوار من ّ
إثر العودة من زيارتنا ال ّرسمية إىل الجزائر ،وصف كويشريو ماتسورا قرار
تدمري التمثالني يف أفغانستان بأنّه" كارثة ثقافية حقيقية" ،وحثّ األفغان عىل
منع تدمري هذا الرتاث الثّمني بالنسبة إىل الجميع .وقد جاء يف ترصيحه قوله
يغي التاريخ ،بل سيقترص عىل حرمان
ّ
خاصة "إ ّن التدمري األعمى للتامثيل لن ّ
أفغانستان الغد من إحدى ثرواتها .وأنا أحثّ جميع من يعنيهم األمر ،ويف
مق ّدمتهم األفغان أنفسهم ،عىل بذل قصارى جهودهم لحامية هذا الرتاث
الثّقايف الفريد .إن فقدان التامثيل األفغانية وال س ّيام متثا ْيل بوذا يف باميان
سيشكّل خسارة للبرشيّة جمعاء".
 107لوك هاردنغ ،ذي غاردين ،السبت  3مارس .2001
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وتابع قائال "إن مرتكبي هذه الفعلة التي ال ميكن تاليف نتائجها ،سيتح ّملون
مسؤولية رهيبة أمام الشعب األفغاين وكذلك أمام التاريخ" .وختاما ،خلص
رصفات ميكن أن يأملوا يف اكتساب مصداقيّة لدى
إىل القول "ما مبثل هذه الت ّ
[ ]118الرأي العا ّم ولدى املجموعة الدول ّية ".
من جهته ،و ّجه كويف عنان األمني العام ملنظمة األمم املتحدة" ،نداء
كل ما يف وسعهم للحفاظ عىل املعامل الفريدة
عاجال" لطالبان "ليك يبذلوا ّ
التي ال تع ّوض من املوروث األفغاين الثمني سواء ما كان منه إسالميا أو
عائدا إىل ما قبل اإلسالم" ،كام ذكّر بأنّه سبق للجمعية العا ّمة أن دعت كافة
األطراف األفغانية إىل حامية اآلثار واملعامل الثقافية والتاريخية التي متثّل جزءا
من موروث اإلنسانية املشرتك".
املل عمر
آنذاك ،نرشت وكالة األنباء األفغانية اإلسالم ّية مقابلة مع ّ
ب ّرر خاللها أم َره بالتدمري مؤكّدا عىل أ ّن األمر "ليس سوى كرس حجارة .إ ّن
الرشيعة اإلسالمية هي الوحيدة التي أقبلها" ،مضيفا أ ّن "الحفاظ عىل هذه
مم أمر به اإلسالم وإن بعض
التامثيل مخالف لإلسالم ،يف حني أ ّن تحطيمها ّ
الناس يؤمنون بهذه التامثيل ويصلّون لها" ثم أضاف مؤكّدا أ ّن نظامه "ال
يسمح بهذه املعتقدات".
وخالفا لبعض االنتقادات التي صدرت من هذه الجهة أو تلك ،حصل
املل عمر،
قوي من اليونسكو مبارشة يف اليوم الذي تال قرار ّ
بالفعل ر ّد فعل ّ
من خالل مناشدة "األفغان" ال "السلطات األفغانية" التي مل تكن تحظى
باعرتاف منظّمة األمم املتحدة واليونسكو.
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إنشاء خل ّية أزمة

نظّم املدير العا ّم ،فور عودته من الجزائر ،اجتامعا أ ّول يوم غ ّرة مارس
 2001ض ّم جميع السفراء واملندوبني الدامئني لدى اليونسكو [ ،]119و ُعقد
االجتامع يف مناخ من التوتّر يعود سببه إىل أ ّن طالبان قد اختاروا بدقّة موع َد
نرش قرارهم أي قبل عرشة أيام من االحتفال بعيد األضحى ،وهو أحد أه ّم
عيدين دينيني يف اإلسالم.
أخص يف
كانت الفرتة فرتة عطلة يف أغلب البلدان اإلسالمية ،وبصفة ّ
السعوديّة ،حيث يُعترب هذا االحتفال من الشّ عائر البارزة يف
اململكة العربية ّ
الحج السنوي إىل مكّة .ثم إ ّن هذا التزامن بني القرار والتقويم الديني
موسم ّ
سيجعلنا يف األمانة العامة لليونسكو أمام بعض الصعوبات ذات العالقة بيرس
االت ّصال بعدد من املسؤولني يف العامل اإلسالمي.
نت
إثر ذلك ك ّون السيد ماتسورا خليّة أزمة ملحقة بديوانه ،108وعيّ ُ
منسقا للتح ّركات التي يجب إجراؤها ر ّدا عىل أمر تدمري متثا ْيل باميان.
ّ
بادرتُ  ،منذ يوم  1مارس ،إىل االتصال من جهة بالسفري الجزائري األخرض
الخاص لدى األمني العا ّم
اإلبراهيمي الذي كان آنذاك يشغل خطّة املستشار
ّ
لألمم املتّحدة ،ومن جهة أخرى بسفري فرنيس سابق بباكستان له دراية ج ّيدة
بالقضايا املتعلّقة بأفغانستان .فرفض اإلبراهيمي العرض ،ولك ّن السفري بيار
 108السيدة فرانسواز ريفيار مديرة الديوان ،السيد أحمد السيد املدير العام املساعد املكلّف بالعالقات الخارجية ،السيد
فرانشسكو بندران ،مدير مركز الرتاث العاملي ،وكاتب هذه السطور عندما كنت مكلّفا بوظيفة املدير العام املساعد
للثقافة.
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الخاص إىل
الفرانس وافق عىل الفور عىل عرض املدير العا ّم ليكون مبعوث َه
ّ
أفغانستان.
أقل من أربع وعرشين ساعة ،وبفضل دعم وزارة الخارجية الفرنسية
ويف ّ
ووزارة الداخلية [ ]120يف باكستان متكّن السيد بيار الفرانس من الوصول إىل
قندهار حيث يوجد معظم أعضاء حكومة طالبان ومن ضمنهم الم ُّل عمر.
للتاث العاملي يف آسيا الوسطى يوم
ومبناسبة افتتاح ال ّندوة ال ّدولية ّ
رصح كويشريو ماتسورا قائال
الجمعة  2مارس  2001مبق ّر منظمة اليونسكو ّ
"لقد اخرتتُ شخصية معروفة وتحظى باالحرتام يف املنطقة وعليمة بقضايا
الرشق األوسط وآسيا الوسطى" .كام استعرض املدير العام أمام املشاركني يف
هذه الندوة املبادرات التي ت ّم بع ُد اتّخاذها بهدف "قلب هذا التح ّرك السائر
رشعت فيه سلطاتُ كابول".
يف ات ّجاه العبث والذي
ْ
نت فريق عمل 109ساعدين يف
ضمن أمانة قطاع الثقافة باليونسكو ك ّو ُ
االتصاالت التي أجريناها مع مختلف الوفود الدامئة ومع أهم املؤسسات غري
املتخصصة يف حامية الرتاث الثقايف (إيكوموس وإيكوم) وكذلك مع
الحكومية
ّ
جمعية حامية الرتاث الثقايف األفغاين.
وهنا ال ب ّد أن أؤكّد أن املسألة كانت سباقا حقيقيا مع الزمن ملحاولة
التح ّرك بأكرب قدر ممكن من النجاعة قبل التاريخ املحتوم املح ّدد لتدمري
متثا ْيل بوذا العمالقني يف باميان.
املختص يف الربمجة.
 109ض ّم السيدة باوال ليونشيني برتويل مديرة املكتب التنفيذي ،والسيد كريستيان منهارت،
ّ
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ويف لقاء مع وسائل اإلعالم يوم  6مارس  ،2001أرشتُ إىل أنشطة حامية
الرتاث األفغاين التي نفّذتها أو د ّعمتها اليونسكو خالل السنوات املاضية
وأرشت أيضا إىل إنشاء صندوق مساعدة خاص باملعامل يف أفغانستان.
كل أرجاء
[ ]121وألححت عىل أن قرار طالبان قد أدين باإلجامع يف ّ
العامل سواء من ِقبل البلدان ذات الكثافة السكانية البوذية أو من البلدان
أي ح ّجة دين ّية ج ّديّة
اإلسالمية ،وأن ،هذه الدول الثانية تعترب أنه ال توجد ّ
ميكن أن تتخذ أساسا لهذه الحركة املعادية للتامثيل.
وتحت إرشاف املدير العام ،انطلقت عىل الفور سلسلة من اإلجراءات
الهادفة إىل جلب انتباه الشخصيات السياسية والدينية التي يُق ّدر أن يكون
لها تأثري عىل طالبان ،وبناء عىل هذا ،أصدرت مجموعة املندوبني الدامئني
العرب لدى اليونسكو ،منذ انطالق هذه األزمة ،بيانا صحفيا يدعو إىل "تعبئة
دول ّية حول إجراءات ملموسة من أجل وضع ح ّد لهذا العمل غري املسبوق
التاث العاملي ال تق ّدر بثمن".
الذي يُيسء إىل كنوز من ّ
ويجب أن نذكر يف هذا الصدد ،أ ّن بيار الفرانس ات ّصل يب هاتفيا منذ يوم
 3مارس ليخربين أنّه عىل الرغم من اجتامعه بوزير الثقافة ووزير الشؤون
التمسك بقرار تدمري متثايل بوذا ألنّه متعلّق
الدينية يف حكومة طالبان ت ّم
ّ
متام التعلّق بتأويل مبدأ ديني ،وبالتّايل ليس املحاو َر املناسب يف هذه األزمة
الخطرة.
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وقد أكّدت له طالبان أ ّن قرارهم ال رجوع فيه ،إذ قال له وكيل أحمد
متوكّل وزير الشّ ؤون الخارجية األفغاين "هل سبق لك أن رأيت إمارة
أي قرار من قراراتها؟" .ورغم ذلك ،واصل
أفغانستان اإلسالمية ترتاجع عن ّ
خاصا للمدير العام لليونسكو ،فتنقّل
السيد الفرانس مه ّمته بصفته مبعوثا ّ
إىل اململكة العربية السعوديّة باعتبارها دولة ميكن أن يكون لها [ ]122بعض
التأثري عىل عنارص طالبان ،ث ّم عاد إىل باريس ليق ّدم تقريرا عن مه ّمته.

تعبئة دعم البلدان اإلسالمية
آنذاك ،أصبح األمر بالنسبة إلينا يف اليونسكو سباقا حقيقيا ض ّد الساعة.
وبفضل دعم سفراء الدول العربية واإلسالمية لدى اليونسكو ،وال س ّيام إيران
أفلحت يف تحسيس سلطتني دينيّتني إسالميتني
واملغرب األقىص وقطر وسوريا
ُ
عبتا عالنية عن وجهة نظر معارضة ملوقف تنظيم طالبان األفغاين
مه ّمتني ّ
"الص َن َم ْي" املبني عىل اعتبار متثا ْيل بوذا يف باميان صنمني
من مسألة تدمري َّ
ال متثالني.
ثم إ ّن الدور الذي قام به هؤالء السفراء 110الذين ع ّبوا عن دعمهم
يستحق اعرتافا حقيقيا بالفضل ،إذ لوال دعمهم هذا ما
الكامل لليونسكو،
ّ
ألي إجراء حاسم أن يت ّم.
كان ّ
 110السيدة عزيزة بناين املندوب الدائم للمغرب األقىص لدى اليونسكو ،السيد أحمد جاليل املندوب الدائم إليران لدى
اليونسكو ،السيد عيل زينال املندوب الدائم لقطر لدى اليونسكو ،إىل جانب الفقيد أمني إسرب املندوب الدائم لسوريا
لدى اليونسكو.
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فبفضل دعمهم ونصائحهم ،متك ّن ُت من االتصال بشخصية مرصيّة دينية
وحسستها باملوضوع ،وأعني بذلك الشيخ يوسف
مرموقة تعيش يف دولة قطر ّ
لت إىل إقناعه خالل محادثة هاتفية طويلة بالتح ّول إىل
توص ُ
القرضاوي .وقد ّ
أفغانستان قصد محاولة إلغاء األمر القايض بتدمري متثا ْيل بوذا الذي ق ّرره
نظام طالبان.
ث ّم إن الشّ يخ يوسف القرضاوي [ ،]123الذي يحظى بتقدير كبري يف
العامل اإلسالمي ،والذي مازال يقيم يف الدوحة إىل ح ّد اآلن ،أعلن آنذاك لقناة
الجزيرة أ ّن "التامثيل التي أقامها القدماء قبل ظهور اإلسالم إمنا هي جزء من
الرتاث التاريخي .فعندما دخل املسلمون أفغانستان يف القرن األول للهجرة
كانت هذه التامثيل قامئة ،ولكنهم مل يهدموها .أنا أنصح إخواننا يف حركة
سلبي".
طالبان بإعادة النظر يف قرارهم ملا يتض ّمنه من خطر ومن تأثري ّ
أ ّما صربي عبد الرؤوف ،رئيس قسم الدراسات اإلسالمية بجامعة األزهر
بالقاهرة فقد وضّ ح من جهته قائال "إ ّن التامثيل التي تتّخذ للعبادة ميكن
تحر ُميها بوصفها تتعارض مع اإلسالم ،أ ّما التامثيل التي مل تتّخذ للعبادة فهي
غري مح ّرمة".
وب َوساطة من السيد مفيد شهاب ،وكان آنذاك وزيرا للتعليم العايل مبرص
حل
طلبت منه املساعدة عىل ّ
ورئيسا للجنة الوطنية املرصية لليونسكو ،الذي ُ
هذه األزمة ،أمكن للسيد ماتسورا إجراء محادثة هاتف ّية مع الرئيس املرصي
تسهيل عملية إرسال وفد من الشخصيات
َ
حسني مبارك .وقد قبل عىل الفور
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الدينية املرصية إىل قندهار يوم  8ماي/مايو  2001بهدف التعبري لسلطات
طالبان عن قلقها إزاء التأويل الخاطئ للرشيعة اإلسالمية كام يفهمها طالبان.
كنت حارضا أثناء هذه املحادثة الهاتف ّية ،وميكنني أن أنقل أنّه بناء عىل
ُ
طلب املدير العام لليونسكو بتكليف شيخ األزهر 111مبه ّمة يف أفغانستان ،كان
ر ّد الرئيس حسني مبارك إيجابيا جدا [ ]124وال لبس فيه [إذ قال] "عزيزي
املدير العام ،ال نرسل شيخ األزهر وحده ،بل سيكون معه ُمفتي مرص".
وهكذا ،وبفضل املساعدة القيّمة التي ق ّدمها سفري قطر الذي استطاع
خاصة ،أمكن لوفد من رجال الدين،
أن يحصل من سلطات بالده عىل طائرة ّ
112
يتك ّون من حوايل خمسة عرش شخصا ،أن يسافر إىل قندهار ملدة يوم واحد.
كان إرسال اليونسكو لهذا الوفد الها ّم املتك ّون من أربع عرشة شخصية
املل عمر بإلغاء أمره بتدمري
دينية يف الجملة ،واحدة من فرصنا األخرية إلقناع ّ
متثايل بوذا .وعند الوصول إىل قندهار ،بفضل طائرة وضعها أمري قطر عىل ذ ّمة
اليونسكو 113،استطاع هذا الوفد إجراء محادثات مع وزير طالبان للشؤون
الدينية الذي كان يس ّمى وقتها "وزير األمر باملعروف والنهي عن املنكر" ومع
الوزير األفغاين للشؤون الخارجية.
 111أعىل سلطة دينية يف جامعة األزهر الرشيف بالقاهرة.
وصال مفتي مرص ،ويض ّم األمني العام املساعد املكلف بالشؤون السياسية لدى
 112كان الوفد برئاسة الدكتور نرص فريد ّ
منظمة املؤمتر اإلسالمي ،إبراهيم باقر ،الشيخ يوسف القرضاوي من الدوحة ،الشيخ محمد الراوي العامل بجامعة
ومختصني آخرين يف الرشيعة اإلسالمية.
األزهر ،الكاتب املعروف يف العلوم اإلسالمية فهمي الهويدي،
ّ
 113حمد بن خليفة آل ثاين.
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لتمثال بوذا يف باميان
زوال بال رجعة
َْ

املل عمر
ولكن لألسف ،مل توفّر يف قندهار أي تسهيالت للبعثة ال للقاء ّ
وال إلقناع مستشاريه يف "مجلس الشورى" بالرتاجع عن تطبيق األمر بالتدمري.
وكام تابعنا ذلك مبارشة عىل القنوات التلفزيونية ت ّم ،يف نهاية املطاف ،تدمري
متثايل بوذا [ ]125بني يومي  9و 11مارس ،أي بُ َعيْد عيد األضحى الذي ا ُحتفل
به يوم  8مارس يف املجتمع اإلسالمي قاطبة.
ومع ذلك ،من واجبي أ ْن أذكر أنّه بعد إخطاري بفشل وفد رجال الدين
املسلمني يف قندهار ،كنت قد عمدتُ  ،يف محاولة أخرية ،إىل االتّصال بالسيدة
آريا عناية الله الرئيسة السابقة للمجلس التنفيذي لليونسكو ووزيرة الشؤون
رشف
االجتامعية يف باكستان آنذاك ،ورجوتُ منها التّدخل لدى الرئيس م ّ
عىس أن يتد ّخل لدى سلطات طالبان.
فأجابتني ،بأسف ،بأ ّن الرئيس غري موجود يف إسالم آباد ألنّه بصدد أداء
ّنت من تحسيس وزير داخلية باكستان
الحج يف مكّة ،ومع ذلك متك ْ
مناسك ّ
السيد معني الدين حيدر باملسألة ،ثم رافقتْه إىل قندهار يوم  9مارس ،وكان
املل عمر الذي كان يرفض مقابل َة النساء،
هو الوحيد الذي متكّن من مقابلة ّ
وقد وضّ ح له املال عمر بأنّه ال يستطيع أن يخالف أمر اللّه.
يُحىك ،فعال ،أ ّن املالّ عمر رأى يف امل َنام ،أ ّن اللّه المه عىل كونه يحكم
إمارة إسالمية ويَذَر األصنام قامئة يف وادي باميان .ويروى أنّه جمع مجلس
فس هؤالء ال ّرؤيا بأنها إشارة
الشورى ّ
ليقص عليه رؤياه ،وبناء عىل ذلك ّ
إلهية عليه أن يُطي َعها...
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املل عمر يرى أن إصداره األمر بتدمري متثايل بوذا يف باميان يعود إىل
كان ّ
أ ّن "هذه التامثيل مخالفة ألحكام اإلسالم" ،وأ ّن تحطيمها من أوامر اإلسالم.
املل عمر "إ ّن
وقالت إذاعة الرشيعة ،وهي اإلذاعة الرسم ّية للنظام ،نقال عن ّ
مؤسس عىل أوامر الله سبحانه وتعاىل".
قرار هدم التمثالني [ّ ]126
أ ّما ما حدث بعد ذلك فهو لألسف معلوم أل ّن قناة الجزيرة ص ّورت ْه بني 9
وتبي بوضوح أن األمر متعلّق بتفجري ت ّم اإلعداد له بعناية من
و 11مارسّ ،
مختصني يف التفجري بهدف سحق التمثالني العمالقني.
طرف
ّ
لقد ت ّم بذل كل ما أمكن من الجهد من أجل تج ّنب هذه اللحظة
املشؤومة ،وميكنني أن أقول من جهتي إنّني ما غادرت مكتبي طيلة عرشة أيام
وستظل األيام العرشة األوىل من شهر مارس  2001محفورة يف ذاكريت.
ّ
تقريبا:
لدي ،ولدى زماليئ الذين ساعدوين خالل تلك
كم كان الشعور باإلحباط ّ
كل ما قمنا به معتقدين
امل ّدة ،كبريا أمام عبث ّية ما بذلناه من جهود وفشل ّ
أ ّن النفوذ املعنوي لليونسكو هو الذي سينترص يف النهاية عىل الجهل والفكر
اله ّدام.
ومع ما نالحظه ،يوما بعد يوم ،بفعل تنامي النزاعات واالعتداءات عىل
يظل عملنا داخل اليونسكو يف
التاث خالل ما يعقب ذلك من عملياتّ ،
ّ
أغلب األحيان موضوع توتّر مر ّده تناقض بني رضورة تعقّب املسؤولني من
أجل إنزال عقوبة لها ما ي ّربرها متام التربير ،ورضورة أن نعمل عىل أن يظل
الرتاث عنرصا مساعدا عىل الحوار واملصالحة.
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إ ّن اإلعالن املتعلق بالتدمري املتع ّمد للرتاث الثقايف والذي صادق عليه
املؤمتر العا ّم لليونسكو يوم  17أكتوبر ُ 2003وجد ليع ّزز مد ّونة غنيّة
بات ّفاق ّيتني وبرتوكولني تضبط األحكام القانونية الواجب تطبيقها من أجل
114
حامية الرتاث الثقايف.
[ ]127وفضال عن ذلك ،فإ ّن الخربة التي اكتسبتها منظّمة اليونسكو يف
العمل امليداين يف كمبوديا وجنوب رشق أوروبا ولبنان وأفغانستان والعراق
وتيمور الرشق ّية هي خرب ٌة تبعث عىل األمل يف أننا سنتمكّن من مواصلة
برنامج املحافظة عىل الرتاث الثقايف وتعزيزه بهدف إعادة البناء من جهة
والحوار واملصالحة من جهة ثانية .أ ّما الجانب املتعلّق بالعقوبات امل ُمكنة
فلم يت ّم الخوض فيه بالقدر الكايف يف النصوص املعياريّة للمنظمة.

ر ّد فعل العامل اإلسالمي :إعالن الدوحة
لإلجابة عن األسئلة الكثرية التي تلقّتها اليونسكو بعد تدمري متثايل بوذا
يف باميان ،ووضع ح ّد للتأويالت الخاطئة املتعلقة مبسألة "الرشيعة اإلسالمية
اقرتحت عىل املدير العام كويشريو ماتسورا تنظيم
كنت قد
ُ
والرتاث الثقايف" ُ
للمختصني يف الرشيعة اإلسالمية تتناول هذا املوضوع بالذات.
ندوة
ّ
بعد مثانية أشهر من التحضريُ ،115عقد هذا املؤمتر يف الدوحة يف الفرتة
املرتاوحة بني  29و 31ديسمرب  ،2001وذلك مبناسبة االجتامع الثالث لوزراء
 114نص إعالن اليونسكو لسنة .2003
 115كان اإلعداد مبعيّة زماليئ ومساعدة السفراء املندوبني املف ّوضني التابعني للبلدان ذات العضوية يف منظمة املؤمتر
اإلسالمي.
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الثقافة يف العامل اإلسالمي .وقد نظّمت لقاءات مع مختصني يف الفقه اإلسالمي
من حوايل ثالثني بلدا ينتمون إىل مدارس وت ّيارات إسالمية مختلفة .وعىل
هذا النحو ،مت ّك ّنا من تجميع ع ّدة تقارير حول مسألة [" ]128اإلسالم والرتاث
الثقايف" ح ّررها خرباء يف الفقه ينتمون إىل مدارس شيعيّة وس ّنيّة ،بل حتّى من
مدرسة ديونبندي الهندية وهي أحد مصادر تكوين طالبان.
جرى اإلعداد لهذه ال ّندوة التي استطاعت أن تأخذ يف االعتبار جميع هذه
116
التقارير بالتّشارك بني ثالث منظامت دوليّة وهي اليونسكو واإلسيسكو
واأللكسو .117وإثر ذلك ،افتتحها األمناء العا ّمون للمنظّامت الثالث :كوارشو
ماتسورا ،وعبد العزيز عثامن التويجري ومنجي بوسنينة وبحضور سم ّو أمري
نوقشت ورقتا عمل بتع ّمق ،أوالهام
قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين .وقد
ْ
أعدها األستاذ األنصاري من كلية الحقوق بجامعة قطر ،أما الثانية فق ّدمها
آية الله محسن ارايك مدير املعهد العايل للدراسات اإلسالمية بلندن.
ومن ضمن الشخصيات التي و ّجهت إليها الدعوة ،ميكن أن نشري إىل
املتخصص األفغاين يف الرشيعة اإلسالمية
حضور معايل صبغت الله مج ّددي
ّ
والرئيس السابق بالنيابة للجمهورية اإلسالمية بأفغانستان إثر سقوط حكومة
محمد نجيب الله سنة  ،1992وهو الذي أصبح إثر ذلك سنة  2003رئيس
اللويا جرغا 118التي صادقت عىل الدستور األفغاين الجديد ،ثم رئيسا ملجلس
النواب إىل سنة .2011
 116منظمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة.
 117املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.
 118جلسة عا ّمة انعقدت قصد اتخاذ القرارات الكربى التي ته ّم الشعب األفغاين.
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ويف ختام هذا املؤمتر الذي ترأسه الشيخ يوسف القرضاوي 119متّ ت
املصادقة عىل إعالن [ ]129الدوحة.
ميكن أن نذكر منه عىل وجه الخصوص أ ّن العلامء املسلمني الذين شاركوا
يف الندوة قد بيّنوا أن موقف اإلسالم من مسألة حامية الرتاث الثقايف البرشي
ينبع من احرتامه للقيم اإلنسانية الطبيعية واحرتامه ملعتقدات الشعوب.
وقد أكّدوا عىل أ ّن األمر هنا يتعلّق مبوقف مبد ّيئ عام يعود إىل جوهر
بأي
فردي أو جامعي خارج عنه ال ميثّل ّ
رصف ّ
الدين اإلسالمي ذاته ،وأ ّن ّ
أي ت ّ
يعب عنه العلامء والخرباء يف الرشيعة
حال من األحوال موقف اإلسالم الذي ّ
اإلسالمية.
تول،
اإلسالمي املحافظ ،يوسف القرضاوي ،هو ذاته َمن ّ
ثم إ ّن العالِم
َّ
120
من فرتة قريبة ،نرش مقال يف شأن رأي اإلسالم يف تدمري املواقع األثرية
عنوانه "حكم اإلسالم يف املحافظة عىل اآلثار".121
"لقد جاء اإلسالم ليبني ال ليهدم وليضيف ال ل ُيبيد ،وليقيم حضارة ربّان ّية
كل الحضارات السابقة وتأخذ منها أفضل
إنسانية أخالق ّية عامل ّية تستفيد من ّ
ما فيها ،وتتن ّزه عن سيّئاتها ومثالبها.
 119وهو الذي تو ّل رئاسة وفد الشخصيات الدينية الذي زار قندهار يف أفغانستان يف بداية مارس .2001
 120الشيخ يوسف القرضاوي" ،فتاوى معارصة" ،الجزء  ،7صص ،617-615وهو فصل ترجم ونرش يف "مرفأ املعرفة"
( )Havre de savoirيوم  12أكتوبر .2015
 121هذا هو العنوان الوارد يف الكتاب املطبوع (املرتجِم)
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أحق الناس بها .وقد حثّنا القرآن
فالحكمة ضالّة املؤمن ّأن وجدها فهو ّ
السابقني ،وماذا وقع لهم ،وكيف
السري يف األرض لنتعلّم من [ ]130آثار ّ
عىل ّ
مضت عليهم سنن اللّه[ .قال اللّه تعاىل] "أَفَلَ ْم يَ ِس ُريوا ِف الْ َ ْر ِض فَتَكُو َن لَ ُه ْم
ُوب يَ ْع ِقلُو َن ِب َها أَ ْو آذَا ٌن يَ ْس َم ُعو َن ِب َها ؟ فَ ِإنَّ َها َل ت َ ْع َمى الْ َبْ َصا ُر ولكن ت َ ْع َمى
قُل ٌ
الحج ،اآلية .)46
ُوب الَّ ِتي ِف ُّ
الص ُدورِ" (سورة ّ
الْ ُقل ُ

اإلسالم والرتاث الثقايف
فتح املسلمون ،منذ عهد النبي وصحابته ،ع ّدة بلدان كانت بها معامل
تاريخية ،ولكنهم مل يعمدوا إىل هدمها وال إىل إزالتها باستثناء األصنام التي
اللت وال ُع ّزى.122
كانت ت ُعبد من دون الله مثل ّ
وامتثاال لتعاليم القرآن والس ّنة كان للمسلمني اهتامم كبري بالتاريخ ،فقد
ص ّنفوا ع ّدة موسوعات تض ّم تاريخ األمم والدول وامللوك وكذلك تاريخ األعالم
املوثوق بهم 123والعلامء الذين برزوا يف علم من العلوم أو ف ّن من الفنون أو
مجال من املجاالت وباإلضافة إىل الكتب والوثائق واملراجع املكتوبة أجمعوا
عىل أن يُدرجوا ضمن مصادرهم املواقع األثرية واملعامل التاريخية التي []131
تق ّدم معلومات عن درجة التّم ّدن أو البداوة عند شعب من الشعوب ،وعىل
تق ّدمه أو تخلّفه ،وتعلّمه وأُ ّميّته.
 122آلهتان للخصب والنامء ،كانتا يف ما مىض ت ُعبدان يف مكة وبالد العرب.
 123من بني العلامء ،علامء الحديث والفقهاء واألرشاف وقادة الجيوش وأهل األدب والوالة والشعراء ،واألطباء ،واللغويني
وغريهم.

130

ومن ث ّم ،كان من الرضوري الحفاظ عىل هذه املواقع واملعامل لتكون
مم أنجز السابق عرب
شواهد عىل األمم السالفة وخاصة ليستفيد الالّحق ّ
البناء عليه أو اإلضافة إليه.
تبي أ ّن القدرة اإللهية قد عاقبت أمام سالفة باإلبادة والتدمري
وقد ّ
بسبب ما ارتكبته من رشور وإرساف وفساد يف األرض "أَ َولَ ْم يَ ِس ُريوا ِف األَ ْر ِض
فَ َي ْنظُ ُروا كَ ْي َف كَا َن َعا ِق َب ُة ال َِّذي َن ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم كَانُوا أَشَ َّد ِم ْن ُه ْم قُ َّو ًة َوأَث َا ُروا األَ ْر َض
َو َع َم ُرو َها أَك َ َْث ِم َّم َع َم ُرو َها َو َجا َءتْ ُه ْم ُر ُسلُ ُه ْم بِالْ َب ِّي َن ِ
ات ف ََم كَا َن اللَّ ُه لِ َيظْلِ َم ُه ْم
َولَ ِك ْن كَانُوا أَنْف َُس ُه ْم يَظْلِ ُمونَ" (الروم ،اآلية .)9
"أَلَ ْم ت َ َر كَ ْي َف فَ َع َل َربُّ َك ِب َعا ٍد ِإ َر َم ذ ِ
َات الْ ِع َم ِد الَّ ِتي لَ ْم يُ ْخل َْق ِمثْلُ َها ِف
الص ْخ َر بِالْ َوا ِد َو ِف ْر َع ْو َن ِذي ْالوتا ِد ال َِّذي َن طَ َغ ْوا ِف
الْب َِل ِد َوثَ ُو َد ال َِّذي َن َجابُوا َّ
َاب إِ َّن َربَّ َك لَبِالْ ِم ْر َصا ِد"
الْب َِل ِد فَأَك َ ُْثوا ِفي َها الْف ََسا َد ف ََص َّب َعلَيْ ِه ْم َربُّ َك َس ْو َط َعذ ٍ
(الفجر ،اآلية .)14-6
ولذلك ،من امله ّم الحفاظ عىل الرتاث املعامري الذي خلّفته األمم السابقة
قصد االنتفاع به ما ّديّا ومعنويا ،الس ّيام أ ّن اكتشاف البعض من هذه املعامل
يرسخ عقيدة املؤمنني ترسيخا.
جاء ليؤكّد ما ورد يف القرآن الكريم ،وهذا ما ّ
[ ]132ليس من الجائز هدم هذه املواقع واملعامل بتعلّة إثارتها للفتنة
بالتقديس أو غريه .والحال أنّنا ،شاهدنا ،يف بلدان مختلفة ،معاملَ نفيسة دون
أن تكون هذه دافعا إىل الفتنة أو الضّ الل بالنسبة إىل الناس ،ودون أن يكون
لها تأثري يف معتقداتهم.
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وأسوة مبا يشري إليه العلامء ،فإ ّن اإلرساف يف العمل مببدأ س ّد الذرائع غري
مسموح به حتّى ال نف ّوت عىل األ ّمة الكثري من املنافع.
وقد بدا لنا من املفيد أن نلجأ إىل صوت معرتف به ويحظى غالبا
باالحرتام ،وهو صوت مصدر ديني محافظ قصد محاولة وضع ح ّد لعملية
التدمري املتع ّمد للرتاث الثقايف التي رشعت يف تنفيذها مجموعات طالبان
املتطرفة باسم اإلسالم .إال أ ّن املؤسف أ ّن منهجهم ذاك حذت حذوهم فيه
تنظيمي القاعدة وداعش منذ األزمات التي أعقبت حرب العراق
كل من
ّ
ْ
والرصاعات التي تعصف بسوريا وليبيا منذ سنة  ،2011ث ّم اليمن منذ يوم
 25مارس .2015
ومع هذا م ّر إعالن الدوحة دون أن يخلّف أثرا يُذكر ،كام مل يكن له تأثري
ال يف البلدان ذات الطابع اإلسالمي وال يف بقية بلدان العامل .ث ّم إ ّن تفسري هذا
التجاهل أو هذه الالمباالة يكمن يف نظرنا يف الوضع الجديد ال ّناجم عن تدمري
الربجي التوأم يف مركز التجارة العاملي بنيويورك الذي وقع يوم  11سبتمرب
ْ
 ،2001أي قبل ما نحن بصدده بثالثة أشهر.
إن حجم هذا الهجوم الذي اعترب "أكرب هجوم قاتل منذ بداية التاريخ
عىل اإلطالق" عاشه عىل الفور تقريبا مئات املاليني من مشاهدي التلفزيون
عرب العامل ،وسبّب صدمة نفسيّة عارمة ،وقلّام حظيت وقائع تاريخية []133
مبا حظي به هذا الحدث من التغطية اإلعالمية".124
 124مقتطف من مقال "هجامت  11سبتمرب  "2001يف موسوعة ويكيبيديا ،فصل "انفعال وإدانة دولي ْي".
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وبناء عىل ذلك ،يسهل علينا أن نفهم أسباب نسيان إعالن الدوحة الذي
ينبغي علينا أن نذكّر بأنه حظي برعاية ثالث منظامت دولية وهي اليونسكو
واإلسيسكو واأللكسو...

ما العمل للمحافظة عىل الرتاث األفغاين؟
يظل السؤال مطروحا" :ما العمل إلنقاذ الرتاث الثقايف يف
ومع ذلك ّ
أفغانستان؟" بعد سقوط نظام طالبان عقب "الحرب عىل اإلرهاب" التي
أعلنها الرئيس بوش والتي أ ّدت إىل تشكيل حكومة مؤقّتة برئاسة حميد
كرزاي وفقا التفاقيات بون املؤرخة يف ديسمرب .2001
وهكذا أخذت أفغانستان ،هذه الدولة ذات التاريخ التي ميتد عىل
قرون ،تخرج يف مطلع سنة  2002من فرتة طويلة من االضطرابات ،وكان عىل
اليونسكو أن تتح ّرك برسعة للبدء يف تقييم حالة الدمار واألرضار التي لحقت
الرتاث الثقايف والتي مل تقترص ،يا لألسف ،عىل تفجري متثايل بوذا الكائنني يف
وادي باميان ،ومن ث ّم اقرتاح خطّة عمل إلعادة تأهيله.
وقد جعلت الحكومة األفغانية الجديدة من هذا التأهيل واحدا من
أولوياتها ،وطلب وزير الخارجية عبد اللّه عبد اللّه ال ّدعم من املجتمع الدويل.
املعي حديثا
وبهدف إعداد جرد للوضع القائم وتقديم العون لوزير الثقافة ّ
اقرتحت تنظيم ندوة دولية عىل مستوى الخرباء
السيد سعيد مخدوم راهني
ُ
ال تلتئم [ ]134يف باريس ،بل يف كابول ذاتها من  27إىل  29ماي/مايو .2002

133

مل تكن الظروف القامئة آنذاك تسمح باالنتقال إىل كابول بسهولة.
ولتحقيق ذلك متكّنت اليونسكو من االستفادة ،يف هذا الباب ،من ال ّدعم غري
املرشوط الذي ق ّدمه السيد اإلبراهيمي املبعوث الخاص لألمني العام لألمم
املتحدة إىل كابول .وهكذا أمكن نقل الخرباء القادمني من عرشة بلدان ومن
ثالث عرشة منظمة حكومية وغري حكومية عىل منت طائرة تابعة ملنظمة
األمم املتحدة من مطار إسالم آباد إىل مطار كابُول تحت الحامية الكاملة
لقوات حفظ السالم التابعة ملنظمة األمم املتحدة.125
اي وكان ذلك بحضور األمري ميواي نجل
افتتح املؤمتر الرئيس حامد كرز ْ
ملك أفغانستان السابق صاحب الجاللة محمد ظاهر شاه .وبعد كلمة وزير
الثقافة الذي ق ّدم عرضا مط ّوال حول الوضع املأساوي للرتاث الثقايف يف بالده،
أخذتُ الكلمة ،نيابة عن السيد ماتسورا ،فأبلغت املشاركني مبا قامت به
126
اليونسكو لصالح أفغانستان.

 125كان املشاركون يف الندوة ميثلون املؤسسات العلمية للبلدان التالية :أفغانستان ،أملانيا ،فرنسا ،بريطانيا العظمى،
اليونان ،الهند ،ايطاليا ،اليابان ،باكستان ،الواليات املتحدة .أما بالنسبة إىل املنظامت الحكومية :اليونسكو ،لجنة
الرتاث العاملي ،وبرنامج األمم املتحدة للبيئة .وأ ّما املنظامت غري الحكومية فهي :مج ّمع آغا للثقافة ،الوكالة الفرنسية
للتعاون الفني والتنمية ،مؤسسة بيبليوتكا أفغانكا ،مركز الدراسات والبحوث التوثيقية حول أفغانستان ،منظمة
مساعدة املزارعني األفغان ،مؤسسة هرياياما ،املجلس العاملي للمعامل واملواقع األثرية ،املؤسسة العاملية لألمل ،مؤسسة
حامية املوروث الثقايف األفغاين ،الصندوق العاملي للمعامل.
 126تال ذلك تدخل األستاذ إيكيو هرياياما سفري اليونسكو للثقافة ،والسيد هندريك لليوس رئيس لجنة الرتاث العاملي سنة
 ،2002السيد ميشال بتزات رئيس املجلس العاملي للمعامل واملواقع األثرية ،والسيد ستيفانو بيانكا ممثّل مج ّمع آغا
خان للثقافة ،وكذلك السيدة آفا روزا نيابة عن السيدة نانيس دوبراي الشخصية األمريكية املهتمة بتطوير علم اآلثار
يف أفغانستان منذ سنوات .1950
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ُظمت زياراتٌ
[ ]135خالل األيام الثالثة التي استغرقتها أعامل الندوة ،ن ْ
إىل أقبية وزارة الثقافة حيث تعرضت الصناديق التي تضم مجموعات من
التامثيل إىل التخريب عىل يد طالبان ،كام زرنا املتحف الوطني بكابول الذي
مل يبق منه سوى الهيكل.
وكان موضوع االتّجار غري الرشعي يف القطع الفنية املأخوذة من املتحف
رسيّة عرب أرجاء البالد موضو َع مقرتحات ملموسة
الوطني ،والحفريّات ال ّ
صاغها عىل وجه الخصوص ُمدير ُمتحف غيامي.
باإلضافة إىل ذلك ،ت ّم التطرق إىل مسألة إنشاء "متحفني يف املنفى" الغاية
كل ما ميكن حفظه من الرتاث األفغاين املنقول ،أحدهام يف
منهام" ،حفظ ّ
متحف طوكيو تحت مسؤولية األستاذ أيكي ُوو هرياياما ،والثاين يف بوبندورف
بسويرسا تحت إرشاف السيد بول برشار دياتيش ،وقد أطلق عليه اسم
"ببليوتكا أفغانيكا".127

[ ]136إعادة بناء متثايل بوذا يف باميان؟
عىل هامش الندوة ،ت ّم أداء زيارة مؤث ّرة إىل مقر إقامة امللك محمد
ظاهر شاه الذي تع ّرف ،وعيناه مغرورقتان بالدموع ،عىل بعض علامء اآلثار
 127إن هذا املتحف الذي أنشأته مؤسسة "بيبليوتيكا أفغانكا" ،وهي مؤسسة سويرسية بعثت سنة  1975لتسيري مركز
وتول جردها
خواص ّ
تحصل عىل حوايل  1400قطعة ثقافية أفغانية من طرف مانحني
ّ
للتوثيق حول أفغانستانّ ،
وافقت منظمة اليونسكو عىل طلب تقدّمت به الحكومة األفغانية
مختصني .ويف سبتمرب 2006
بالكامل عن طريق
ْ
ّ
ّيت التفاوض بشأن
قصد استعادة هذه القطع لصالح املتحف الوطني األفغاين بكابول الذي أعيد ترميمه .وقد تول ُ
هذا االتفاق يف أفريل/أبريل  1999بدعم من املندوب الدائم السويرسي لدى اليونسكو ،وهذا ما سمح بالحصول عىل
مساعدة مالية من الحكومة الفدرالية السويرسيّة ومن حكومة مقاطعة بال.

135

الذين سبق لهم أن أجروا حفريات يف الرتاب األفغاين وخاصة منهم األستاذ
بول برنار عضو األكادميية الذي سبق له أن عمل يف بالده خالل سنوات
اصطلت بنارها م ّدة
 1973-1965قبل أن تغرق البالد يف الرصاعات التي
ْ
أربعني عاما تقريبا.
من جهة أخرى ،أقام الرئيس كرزاي حفل استقبال يف حدائق مق ّر إقامته،
دعا إليه املائة والسبعة املشاركني يف هذا املؤمتر العاملي الذي غطّت أشغالَه
وسائل اإلعالم تغطية واسعة ،والذي ُعقد ألول م ّرة يف العاصمة األفغانية.
ُ
ومن خالل هذا الحفل ،و ّد أن يشكر اليونسكو ومديرها العام عىل
نجاحهام يف جمع أفضل الخرباء األفغان والدوليني يف مجال الرتاث الثقايف
األفغاين ،ويف اغتنامهام يف نفس الوقت فرصة حضور ممثّيل ال ّدول ليحصال
عىل وعد بالتمويل قدره سبعة ماليني دوالر .وتركّز النقاش خالل مأدبة
العشاء هذه حول السؤال الحارق املتعلق بإمكانية إعادة بناء متثايل بوذا
عم إذا كانت اليونسكو تؤيّد طلب
يف باميان .آنذاك سألني الرئيس كرزاي ّ
طلب استطاع أن يحصل عىل ضامنات متويل
إعادة البناء أو تعارضه ،علام أنه ٌ
من رشكاء أجانب.
فأجبت ،بطريقة دبلوماس ّية ،أن األمر يتعلق طبعا مبسألة داخلية تهم
ُ
الحكومة األفغانية والشعب األفغاين ،أ ّما عىل املستوى التّقني املحض فإ ّن
هذا البناء لن تتوفّر فيه صفة األصالة [ ]137وال صفة النزاهة ،وهام رشطان
أساسيان الب ّد منهام إذا كان يُراد للموقع أن يُدرج ضمن قامئة الرتاث العاملي،
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وتبعا لذلك فإ ّن إعادة البناء هذه ،من وجهة نظر اليونسكو ،لن تكون لها
أيّة قيمة تاريخيّة.
ومن حسن الح ّظ أن د ّعمني يف حجاجي هذا األستاذ هرياياما (من
اليابان) واألستاذ أندريا برونو (من إيطاليا) الذي اشتغل عىل الرتاث الثقايف
األفغاين ألكرث من أربعني عاما .لكن السؤال ظل يعاود الظهور منذ تلك اآلونة
بانتظام ،الس ّيام خالل اجتامعات لجنة التنسيق الدول ّية للمحافظة عىل الرتاث
السنة.
الثقايف األفغاين التي تُعقد م ّرة واحدة يف ّ
أي اجتامع يف
إلّ أنه ينبغي أن نالحظ بأسف أنّه مل ينعقد بعد ذلك ّ
كابُول يضاهي مستوى هذه الندوة العاملية األوىل يف كابول ،بل واصل الخرباء
العمل يف باريس وروما وميونيخ عىل أساس التو ّجهات االسرتاتيجية املنبثقة
عن هذا اللقاء األول واألعامل التي أُنجزت عىل امليدان .ورغم كل يشء ،أ ّدى
ظل دوما متّسام
ذلك إىل نتائج مفاجئة ،بالنظر إىل الظرف السيايس الذي ّ
128
بانعدام أمن مسترت سواء يف كابُول أو يف بقية مناطق البالد.

 128ميكننا أن نجد يف مقال كريستيان مانهارت املنشور عىل صفحات "املجلة العاملية للصليب األحمر" ملحة عن األنشطة
تلت انعقاد ندوة عهدة اليونسكو وأنشطته األخرية من أجل إعادة تأهيل الرتاث الثقايف األفغاين ،جوان/يونيو
التي ْ
 ،2004صص .411-401
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[ ]139القسم الرابع

همجي واسع النّطاق
[ ]141يوميّات تخريب
ّ
مع بداية حرب الخليج األوىل ( )1991 - 1990الّتي ألحقت أرضارا
اقي ،وعمل ّيات
بالخصوص بدولة الكويت إثر اجتياحها من الجيش العر ّ
الجوي الّتي قامت بها قوى التّحالف الدويل بداية من  17جانفي/
القصف
ّ
يناير  ،1991دخلت العراق يف د ّوامة حرب ستد ّمر ،لفرتة طويلة جدا ،قدراتها
العسكريّة وبنيتها األساس ّية املدن ّية ،وكذلك تراثها الثقا ّيف.
ضب عىل
ومن بني األرضار الكثرية الجانب ّية ،ال ّناجمة عن الحصار الّذي ُ ِ
العراق 129يف شهر أوت/أغسطس  ،1990وعن عمل ّيات القصف الج ّوي الّتي
الوطني تعطّال تا ّما.
استهدفت العاصمة ،تعطّل نظام التكييف املركز ّي للمتحف
ّ
موسعة للقطع
[ ]142ولألسف شهدنا كذلك ،بداية عمليات رسقة ّ
التّاريخ ّية املوجودة يف املتاحف واملواقع األثريّة ،وبالخصوص يف املنطقة
الجنوبيّة من دولة العراق .ويف شهر أكتوبر  ،1991ث ّم يف شهر جوان/
الصدد مبق ّر اليونسكو ،مدير املعهد الوطني
يونيو ،1995
ُ
استقبلت يف هذا ّ
لل ّدراسات الثقافية بدولة العراق 130الّذي ن ّبهني إىل الوضع ،ث ّم ق ّدم يل وثيقة
يف خمسة مجلّدات تتض ّمن الئحة بال ِقطع املنهوبة منذ اندالع الحرب ،ث ّم
ضب عىل البالد.
بعد الحصار الّذي ُ ِ
 129بناء عىل القرار  986ملجلس األمن التّابع ملنظمة األمم املتّحدة.
 130األستاذ هيديو فوجي من جامعة كوكوشيكان اليابانيّة.
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كان األمر يتعلّق ب َجرد ألكرث من أربعة آالف قطعة ثقافية مرسوقة قمنا
بتعميم نرشه فورا عىل أه ّم املتاحف واملنظّامت ورشكات البيع عن طريق
العلني والّتي بإمكانها أن تساعد يف العثور عليها واستعادتها.131
املزاد
ّ
وقد أصدرت اليونسكو ،دون أن تتمكّن من إرسال مبعوث عىل عني
املكان ،بيانا لغاية حثّ سوق التُّحف الف ّنية يف أنحاء العامل عىل اليقظة.
وفضال عن هذا نرشت بالغا يف رسقة ممتلكات ثقاف ّية ُمرفَقًا بصور لهذه
املرسوقات وبوصف لها ،متى كان ذلك متاحا.
وتجاوبا مع هذه ال ّنداءات ،ت ّم اسرتجاع مجموعة من هذه ال ِقطع ،ولك ّن
عددها كان ضئيال .فعىل سبيل الذكر أرجعت دولة قطر ،بتاريخ  28جوان/
يونيو  1998مجموعة من التّحف بعدد خمس وأربعني قطعة مرسوقة
من متحف العراق .ويجدر التّذكري هنا ،أنّه ،باستثناء البعثات ذات الطّابع
اإلنسا ّين ،مل يُرخص أليّة بعثة من األمم املتّحدة أو اليونسكو.
ويف نهاية املطاف ،تس ّنى يل الحصول عىل رخصة سفر يف شهر سبتمرب
 ،1998يف رحلة ب ّرية امت ّدت حوايل ألف كيلومرت [ ]143انطالقا من َع ّمن
إىل غاية بغداد ،أل ّن طريق ال ّرب كان الوسيلة الوحيدة للتنقّل عىل إثر الحصار
الجوي الّتي متنع ال ّدخول إىل العراق ج ّوا.
وإقامة منطقة الحظر
ّ

املؤسسة الدّوليّة للبحث يف الفنون ( ،)Ifarومتحف مرتوبوليتان
 131األنرتبول ،املجلس الدويل للمتاحف (ّ ،)ICOM
ومؤسسات البيع باملزاد العلني :سوثبيز ( )Sotheby’sوكريستيز (.)Christie’s
للفنون يف نيويوركّ ،
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حرب الخليج األوىل :متحف بغداد َي ْنخَره ال ّنمل األبيض
اقي ،أعلمني رئيس
ومبناسبة هذه البعثة
املخصصة ملوضوع ّ
ّ
التاث العر ّ
الوطني
والتاث 132أ ّن ال ّنمل األبيض قد اجتاح املتحف
الهيئة العا ّمة لآلثار ّ
ّ
الكل لوسائل حفظ املمتلكات الثقافية وترميمها يف
فانضاف إىل الغياب ّ
املتاحف واملواقع األثريّة.
ونستطيع أن نشاهد ،عىل طول جدران املتحف ،اآلثار الّتي خلّفتها
األعداد الّتي ال حرص لها من ال ّنمل األبيض الذي مل يكتف مبهاجمة القطع
السبب يف هذا الوضع يعود إىل عمل ّيات
الخشب ّية .وكام سلف لنا أن قلنا ،فإ ّن ّ
القصف الج ّوي يف سنة  1991إبّان حرب الخليج الثانية الّتي كانت تقوم بها
ق ّوات التّحالف ال ّدويل بقيادة الجيش األمرييكّ.
ولنئ كانت الطّلعات الجويّة اللّيل ّية تستهدف يف املقام األ ّول املنشآت
املركزي
العسكريّة ومراكز االت ّصاالت ،فإنّها د ّمرت كلّيّا نظام التّكييف
ّ
للمتحف ،بفعل اآلثار الجانب ّية الناجمة عن قصف مركز اتّصاالت قريب منه.
كانت درجة الحرارة يف شهر سبتمرب من سنة  1998مرتفعة جدا.
والوضع عىل هذه الحال منذ سبع سنوات .فباستثناء املساعدة اإلنسان ّية ،مل
يكن يسمح بوجود أيّة بعثة ،حتّى وإن كانت من بعثات اليونسكو]144[ ،
العاملي.
السهر عىل صون الرتاث الثقا ّيف
الّتي ليس لها من مه ّمة غري ّ
ّ
ّامرجي
 132األستاذ مؤيّد سعيد الد
ّ

143

اقي يف حالة من الضّ يق
وجدتُ املسؤولني عىل املتحف
الوطني العر ّ
ّ
واملعاناة يف مبنى تبلغ فيه درجة الحرارة بسهولة ستّا وثالثني درجة ،مع نسبة
التقطت ،وأنا مصاب
رطوبة عالية ،وهو وضع استم ّر منذ سنة  .1991ولقد
ُ
بالذّهول ،صورا ملجموعات ال ّنمل األبيض الّتي اجتاحت أكرب متحف يف البالد.
ويُذكر أ ّن هذا املتحف أنشئ سنة  ،1922ويحظى بسمعة عاملية مرموقة
مبا أنّنا نجد فيه مجموعات من القطع الّتي تعود إىل حضارة بالد ال ّرافدين.
خش،
وألنّه ُينع بتاتا عىل العراق أن تستورد أيّة ما ّدة كيميائ ّية ،إذ يُ َ
وفقا للخرباء االسرتاتيجيّني األمريكيني ،أن تساعد نظا َم ص ّدام حسني ،يف إنتاج
أسلحة ال ّدمار الشّ امل ،فقد تعذّر القيام بأي يشء للقضاء عىل هذا ال ّنمل
الجانبي املرتتّب عىل الحرب.
األبيض .وقد اعتُ ِبت هذه الوضع ّية مبثابة الخطر
ّ
وبطبيعة الحال ،مل يُعلِم أح ٌد الصحاف َة العامل ّية بحقيقة ما يجري.
كان الحظر الّذي فرضته األمم املتّحدة ال يسمح بإرسال أيّة تجهيزات أو
أيّة ما ّدة كيميائ ّية إىل العراق الّتي كان يُشتبه يف أ ّن سلطاتها تنتج أسلحة
التوصل
ال ّدمار الشّ امل .ولكن بفضل تعاون سفارة إيطاليا لدى اليونسكو ،ت ّم ّ
حل جز ّيئ يتمثّل يف توفري خمسني لرتا من مادة تقيض عىل ال ّنمل األبيض
إىل ّ
( )Fipronilوتزويد املتحف بها ،ولكن لألسف سيقع نهبه سنة  2003وهذه
كارثة أكرب من األرضار ال ّناجمة عن اجتياح ال ّنمل األبيض.
ويف مركز املحافظة عىل املخطوطات يف بغداد ،تذ ّمر مديره من عجزه عن
متابعة ترميم الرقوق واملخطوطات القدمية بسبب عدم توفّر املحلول امل ُذيب
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وال ِغراء و"الورق اليابا ّين" ،وهي جميعها موا ّد مينع [ ]145استريادها منذ سنوات
طويلة .وقد مكّنت ِهب ٌة تق ّدم بها املعهد الربيطاين لآلثار من رشاء أدوات
الصون ،وعدد من املع ّدات املو ّجهة ملخرب الصيانة يف املتحف.
تُستَعمل يف َّ
وعىل وجه اإلجامل ،خالل الفرتة املمت ّدة بني سنتي  1998و ،2000أمكن
تجميع مساهامت بلغت مائة وخمسة وعرشين ألف دوالر رصدت لهيئة
مم مكّن من إصالح نظام التّكييف
اآلثار ،وبالخصوص للمتحف
الوطني ّ
ّ
املركزي يف هذا املتحف .133ولألسف ،فإ ّن املبادرات الّتي تقوم بها اليونسكو،
ّ
ظلّت محدودة ج ّدا ،واستم ّر هذا الوضع إىل غاية اندالع حرب الخليج الثالثة
الوطني يف أيّام معدودات.
يف شهر مارس  ،2003ونهب املتحف
ّ

اقي للكويت
اآلثار ال ّناجمة عن االجتياح العر ّ

شب يف متحف مدينة الكويت ،نُ ِقلت إىل
َع ِقب الحريق اإلجرامي الّذي ّ
بغداد  25000قطعة أثريّة وإثنوغرافيّة.
واستنادا إىل دراسات حديثة ،فقد أ ّدت الحرب العراق ّية اإليران ّية (- 1980
 )1988إىل سقوط مئات اآلالف من القتىل ،وخلّفت عىل املستوى االقتصادي
عم كان لها من انعكاسات سلبيّة عىل
وضعا كارثيّا يف البلدين ،بقطع النظر ّ
البيئي ،عاينته بعثة اليونسكو .وما كادت تنقيض
التاث الثقا ّيف واملخزون
ّ
ّ
اقي ص ّدام حسني إىل
سنتان عىل انتهاء هذه الحرب ،حتّى التفت الرئيس العر ّ
مؤسسة ( )EDFوأمينها العا ّم مارك ألبوي أمكن إعادة تشغيل نظام التّكييف
 133بفضل األعامل الخرييّة الّتي تقوم بها ّ
املركزي عىل إثر تدخّل ف ّني قام به مهندسان فرنسيّان.
ّ
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رضت
الكويت الّتي يبدو أنها رفضت فسخ ال ّديون املتخلّدة بذ ّمة العراق وأ ّ
حدودي
مبصالح [ ]146جارتها يف األسواق البرتولية .إضافة إىل هذا ،كان نزاع
ّ
قديم ال يزال قامئا بني البلدين.
"ويف يوم  25جويلية/يوليو  ،1990طلبت سفرية الواليات املتّحدة
تفس األسباب
األمريكيّة السيّدة أبريل غالسبي من الحكومة العراقيّة أن ّ
اقي إىل االنتشار املكثّف عىل الحدود الكويت ّية".134
الّتي دعت الجيش العر ّ
الساعة الثّانية فجرا ،وكانت
"واندلع ال ّنزاع يوم  2أوت/أغسطس عىل ّ
الخاصة من ّ
أول الفيالق
وحدات الجيش الجمهوري العراقي والقوى
ّ
العسكريّة الّتي وطئت أرض الكويت".
اقي الّذي دام سبعة أشهر وأدانته املجموعة
ما إ ْن انتهى العدوان العر ّ
الدول ّية بر ّمتها ،حتى سارع املدير العام للمنظّمة اليونسكو ،الس ّيد فيديريكو
الخاص ،وزير الرتبية السنغا ّيل الس ّيد إبا در تيام.
مايوور إىل إيفاد ممثّله
ّ
التنفيذي ملنظمة اليونسكو
وقد وردت يف التقرير الّذي ق ّدمه إىل املجلس
ّ
الوطني:
بتاريخ  20مارس  ،1992املعطيات اآلتية بخصوص متحف الكويت
ّ
"بحسب شهادات املسؤولني عىل املتحف ،واستنادا إىل الوثائق ت ّم
العثور عليها عىل عني املكان ،دخل فريق من الجيش العراقي يقوده رئيس
فرعي منذ األيّام
الهيئة العا ّمة لآلثار ّ
والتاث يف بغداد إىل املتحف عرب باب ّ
 134ويكيبيديا htpps:fr.wikipedia.org.wiki.invasion_du_Koweit :متّ ت إدانة احتالل الكويت باإلجامع من طرف
القوى العظمى عامليّا .وحتى الدّول الـي ت ُعتَرب من الحلفاء القريبني من العراق مثل فرنسا والهند ،فقد دعت إىل
سحب عاجل لجميع القوات العسكريّة العراقية من الكويت.
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املحمي []147
ئييس
األوىل لالحتالل بعد أن حاولوا اقتحامه بخلع الباب ال ّر ّ
ّ
بشبكات معدنيّة .وقد ت ّم وضع نظام الحامية خارج الخدمة .وخالل األيّام
اإلسالمي بصفة منهج ّية
الوطني واملتحف
اللحقة ،أُفرغ متحف الكويت
ّ
ّ
ّ
من مجموعات القطع األثريّة املوجودة فيهام ،ومن مجمل واجهات العرض
البلوريّة تقريبا .ولقد أُديرت العمل ّية انطالقا من بيت البدر ،حيث ُوجِدت
ملقاة عىل األرض ،دعامة واجهة عرض بلّوريّة مفكّكة .وزيادة عىل هذا ،نُهِب
األرشيف ووثائق ال َجرد ومفاتيح الخزائن الفوالذيّة .ويبدو أ ّن هذه األشياء
نُ ِقلت إثر ذلك ،إىل بغداد و ُو ِضعت يف مكان آمن مبع ّية مجموعات املتحف
الصدف ،أنّه إبّان االجتياح ،كانت توجد 108
اقي .ومن محاسن ّ
الوطني العر ّ
ّ
وست قطع
الصباح يف متحف هرميتاج بلينينغرادّ ،
قطعة من مجموعة آل ُّ
ها ّمة ج ّدا يف فريجينيا يف معارض متنقّلة.
وقد أفادت دول ُة الكويت ،من جهتها ،منظّم َة اليونسكو -وأكّدت هذا-
بأنّه وقع نهب عدد كبري من القطع األثريّة من أراضيها .ومبقتىض القرار
الصادر عن مجلس األمن بتاريخ  2مارس  ،1991فإ ّن منظّمة
ّ )1991( 686
األمم املتّحدة سترشف عىل اسرتجاع الكويت لجميع املمتلكات الّتي أخذتها
العراق .ويف بغداد ،تسلّم املمثّلون الكويتيّون يف الفرتة الفاصلة بني 14
سبتمرب و 20أكتوبر  1991-وبرقابة من برنامج منظّمة األمم املتّحدة إلعادة
املمتلكات ( -)UNROPمجموع ًة تض ّم  25482قطعة نُهبت من متحف
الوطني ،فضال عن قطع أثريّة
"دار اآلثار اإلسالم ّية" ،ومن متحف الكويت
ّ
متأت ّية من جزيرة فَيْلكا.
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الخاص للمدير العا ّم
واستنادا إىل هذه الشّ كوى ،وإىل تقرير املمثّل
ّ
كنت
ملنظّمة اليونسكو ،أطلق قسم الرتاث الثّقايف التّابع لليونسكو ،والّذي ُ
مسؤوال عنه ،برنامجا يهدف من ناحية إىل إعادة تأهيل متحف الكويت
الوطني ]148[ ،والقيام بعمل ّية جرد وترميم ملجموعة القطع والتّحف
ّ
حصة
اإلسالم ّية املحفوظة يف دار اآلثار اإلسالم ّية والّتي متتلكها سم ّو الشّ يخة ّ
الصبّاح.
الس ّيدة :آنا باوليني،
ويف هذا ّ
الصدد ،اشتغلت مع ثالثة من زماليئ وهم ّ
والسيد باتريك بولينزي الخبري
والسيد باري الن -وهام مهندسان معامريّانّ -
ّ
املختص يف علم املتاحف وبالتعاون الوثيق مع قسم اآلثار ومتاحف الكويت.
ّ
وانتقلنا مرارا إىل الكويت ،يف الفرتة الفاصلة بني سنتي  1992و ،1996وخاللها
ت ّم تنفيذ عدد من املشاريع بدعم من برنامج األمم املتّحدة اإلمنايئ بغية
يك القديم الّذي يحتوي يف املستقبل مجموعة
إعادة تأهيل املستشفى األمري ّ
اإلسالمي.
الف ّن
ّ

حرب الخليج الثّانية :خراب شّ امل يف متحف بغداد

كل من الواليات املتّحدة واململكة املتّحدة منظّم َة
أعلمت ّ
عندما
ْ
اليونسكو بالحرب الوشيكة الّتي ستندلع يف العراق ،بادرتُ يف شهر جانفي/
يناير  ،2003بصفتي مديرا عاما مساعد لشؤون الثّقافة ،ومبوافقة من املدير
العام ،إىل توجيه رسالة إىل مراقب الواليات املتّحدة األمريك ّية ،الس ّيد بريان
السيد :دافيد ستانتون.
أغالر وكذلك إىل سفري اململكة املتّحدةّ ،
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تنص عليه اتفاقية الهاي يف شأن حامية املمتلكات
وقد ذكّرتهام مبا ّ
قي بها (األ ّول
الثّقافية يف حالة نزاع مسلّح لسنة  ،1954وبالربوتوكول َْي املل َح ْ
كل
لعام  1954والّثاين لعام  .)1999لكن مل تكن -وإىل حدود تلك الفرتةٌّ -
من الواليات املتّحدة [ ]149واململكة املتّحدة قد وقّعتا هذه االتفاق ّية.135...
وكان األمر بالنسبة إىل اليونسكو ،تذكريا بأ ّن العراق ،هي جزء من الهالل
الخصيب ،وأ ّن هذا البلد قد ُعرِف بكونه واحدا من أكرث بلدان الرشق األوسط
أي عمل مسلّح يستهدفه
ثرا ًء من حيث ممتلكاته الرتاثية الثقافية ،وأ ّن ّ
ينبغي أن يأخذ بعني االعتبار هذا ّ
الثاء الرتا ّيث الفريد من نوعه.
وقد أوضحت هذه ال ّرسالة كذلك ،أ ّن بغداد متتلك أيضا عددا كبريا
التاث التّابع
من املتاحف ،ومن بينها املتحف الوطني ببغداد ،وأ ّن قسم ّ
لليونسكو كان قد أَصلَح ،إبّان بعثة أوىل سنتي  1998و ،1999نظام التّكييف
املركزي املعطّب طوال حرب الخليج سنة .1991
ّ
ومم يجدر إبرازه ،أ ّن هذه ال ّرسالة ،قد وقع الر ّد عليها بـ"املطالبة مبزيد
ّ
أرسلت،
اقي .ور ّدا عىل هذا الطّلب،
ُ
من اإليضاحات" بشأن الرتاث الثّقا ّيف العر ّ
حينئذ ،الئح ًة تض ّمنت املواقع األثريّة األكرث أهم ّية يف العراق ،مثل بابل
ونينوى ،والحرض ،وآشور ،وسام ّراء ،وطيسفون ،والوركاء ،وواسط ،واألخيرض،
اقي.
وكربالء ،وال ّنجف ،وبطبيعة الحال ذكّرنا بقيمة املتحف العر ّ
 135ومل يوقّع هذان البلدان االتفاقيّة ّإال يف فرتة الحقة .فالواليات املتّحدة األمريكيّة وقّعت سنة  .2007ومل توقّع اململكة
املتّحدة إالّ سنة .2015
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وإثر هذا ،مل يقع أي تبادل لل ّرسائل سابق لهجوم قوى التّحالف يف
كنت
شهر مارس  .2003وخالل شهري جانفي/يناير وفيفري/فرباير ُ ،2003
عىل ات ّصال بعدد كبري من ال ّزمالء األجانب العاملني يف العراق ،وال سيام
الربوفيسور ماك غري جيبسون من جامعة شيكاغو ،من أجل الحصول عىل
اقي.
عدد أكرب من املعلومات بشأن ّ
التاث الثقايف العر ّ
شع يف تقييم تأثرياتها عىل
[ ]150وطوال هذه الحرب الثّالثة يف العراقِ ُ ،
الرتاث الثقا ّيف يف شهر أفريل/أبريل  ،2003وبفضل التّغطية اإلعالم ّية للحرب
الّتي تجري بصفة شبه مبارشة ،ك ّنا مع مئات املاليني من املشاهدين شهودا
املؤسسات الثقافيّة العراقيّة فضال عن نهبها،
عاجزين عىل ال ّدمار الّذي لحق ّ
اقي.136
ونذكر بالخصوص رسقة مجموعات القطع األثريّة من املتحف العر ّ
الصحفي"كريستوف أياد" واملعنون بـ:
وأستش ِه ُد هنا باملقال الّذي كتبه ّ
"تحقيق يف ال ّنهب الغريب ملتحف بغداد" .137وقد كان مطابقا متاما للواقع
ٌ
الّذي تس ّنى يل معاينته عىل عني املكان خالل بعثة األمم املتّحدة يف  15ماي/
فمم جاء فيه قولُه:
مايو ّ .2003
"يوم االثنني  7أفريل/أبريل ،احتدمت املعارك يف الجانب الغر ّيب من
بغداد ،حيث يوجد املبنى .وكانت ال ّدبّابات األمريك ّية تزحف نحو دجلة
ئايس ،يف مناطق أقرب إىل الجنوب ( )...وكانت مدفعيّات عراقيّة
والقرص ال ّر ّ
الجمهوري يوجد عىل
متمركزة يف حديقة املتحف ،بحكم أ ّن مق ّر الجيش
ّ
 136مل يكن مسموحا مبتابعة تط ّور ال ّنزاع يف العراقّ ،إال للقناتني التلفزيتنيCNN :و .BBC
الصحيفة اليومية الفرنسيّة :ليرباسيون (.)Libération
 137نُ ِ
ش يف  23أفريل/أبريل  2003يف ّ
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كنت ترى دبّابة أمريك ّية
بعد مئات من األمتار فقط .ويف زاوية من الشّ ارع َ
ذكاري الذي يزيّن
تقصف ّ
كل من يتح ّرك .واخرتقت قذيفة واجهة القوس التّ ّ
مدخل املتحف .ويف  9أفريل/أبريل سقطت بغداد".
ظل دوين جورج ،138يف بيته ( )...ومل يغادره ّإال
"وطيلة خمسة أيّام (ّ )...
م ّرة واحدة يوم الجمعة  11أفريل/أبريل ليتّجه إىل فندق فلسطني ،حتّى
يك حامية املتحف من اللّصوص .ومل يصل الجنود
يطلب من الجيش األمري ّ
األمريكيون إالّ [ ]151يوم  ،)...( 14ومن املر ّجح أ ّن عمليات ال ّنهب الكبرية
قد وقعت خالل يومي الخميس  10والجمعة  11أفريل/أبريل".
السيد جورج وغريه من املسؤولني عن املتحف
ويف يوم األحد ،قدم ّ
عم حصل ،فإنّه ينتفض من ش ّدة الذّهول
ملعاينة األرضار .وعندما يتح ّدث ّ
والغضب" :ال أفهم ما حصل .لقد حذّرت األمريكيّني ،لقد استغرق مجيؤهم
لحامية املتحف أربعة أيّام ،والحال أنّهم ،منذ اليوم األ ّول ،متركزوا أمام وزارة
ال ّنفط .وكان يكفي وجود دبّابة وزهاء عرشة جنود لتج ّنب الكارثة".
الس ّيد جابر خليل إبراهيم ،مدير هيئة اآلثار واملتاحف العراق ّية
وأضاف ّ
الحي ،وظلّوا
"أنا عاجز متاما عن وصف سلوك األمريك ّيني .كانوا موجودين يف ّ
مكتويف األيدي".
وقال املق َّدم إيريك شوارتز ( )...هو اليوم مكلّف بتأمني املتحف الّذي
"وصلت إىل هذه املنطقة
يحرسه زهاء عرشة من جنوده ومد ّرعتان خفيفتان:
ُ
 138مدير البحث يف اآلثار باملتحف.
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كل الجهات ( .)...اقتىض إبطال مفعول
يوم  7أفريل/أبريل ،كان القصف من ّ
التهديدات ،وتأمني منطقتي الّتي تقع عىل بُعد خمسامئة مرت من املتحف
كل هذه العملية لثالثة أيّام ،وعمل ّيات ال ّنهب وقعت
بضعة أيّام .احتاجت ّ
يف هذه الفرتة .وعندما طلبوا م ّني تأمني املتحف ،كنت عىل عني املكان بعد
خمس وأربعني دقيقة من إرسال هذا الطّلب".
يك أن ي ّدعي أنّه فوجئ ،فبعد حرب
"ومع هذا ،ال ميكن للجيش األمري ّ
الخليج  ،1991فُ ِقدت أربع آالف قطعة أثريّة يف جنوب العراق عىل إثر
عمليات ال ّنهب الّتي عقبت االنتفاضة الشّ يعيّة".
كنت أتابع ،يوما بعد يوم ،تق ّدم الق ّوات
وعىل غرار العديد من املشاهدينُ ،
األمريك ّية يف اتّجاه العاصمة [ ]152بغداد ،يف نطاق العمل ّية الّتي ُس ّميت
بـ"الحريّة للعراق" .ويا للذّهول الّذي أصابني وأنا أشاهد مبارشة ،يوم األربعاء
اقي.
 9أفريل/أبريل  ،2003رسقة القطع األثريّة من مختلف أروقة املتحف العر ّ
ومازلت أحتفظ يف ذاكريت بصورة أحد هؤالء اللّصوص وهو يخرج يف هدوء
ُ
حامل تحت إبطه بابا من الخشب املنقوش كان قد اقتلعه من
ال مثيل لهً ،
اإلسالمي.
قاعدته يف ال ّرواق الّذي كانت معروضة فيه التّحف الف ّن ّية من العرص
ّ

اقي؟
كيف ميكن صون ّ
التاث العر ّ

هت إىل مكتب املدير العا ّم الّذي كان قد أطلق نداء ،إبّان
ومن الغد تو ّج ُ
الدورة  166من املجلس التّنفيذ ّي لليونسكو ،من أجل حامية املكتبات واألرشيف
يف العراق باعتبارها "من املك ّونات األساس ّية للموروث الثّقا ّيف يف العراق".
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وكان من املفروض أن تنهي هذه ال ّدورة أشغالها يوم  16أفريل/أبريل،
اقرتحت تنظيم اجتامع دو ّيل عاجل يض ّم الخرباء الذين عملوا يف
ولك ّني
ُ
مجال البحوث األثريّة يف العراق ،بغية تقييم حجم األرضار وصياغة توص ّيات
لعمل ّية الصون.
اقرتحت
السيّد ماتسورا تحديد موعد لهذا االجتامع،
ُ
وعندما طلب م ّني ّ
عليه أن يفتتحه يوم  17أفريل/أبريل ،مبارشة بعد نهاية أشغال املجلس
عم إذا كان هذا
التّ
نفيذي .وتساءل املدير العام ،وقد وافق عىل مقرتحيّ ،
ّ
(أقل من أسبوع) ،كافيا لدعوة الخرباء القادمني من
املوعد القريب ج ّدا ّ
عرشين دولة إىل مق ّر اليونسكو.
رصا عىل أن يشارك خرباء عراق ّيون يف هذه االجتامع ،ولكن
[ُ ]153
كنت م ّ
أي موظّف يف هيئة اآلثار من مغادرة البالد
آنذاك كان من املستحيل متكني ّ
يف هذه الفرتة من شهر أفريل/أبريل ،والحال أ ّن بغداد مل تسقط بصفة نهائ ّية
بني أيدي الق ّوات األمريك ّية.
متخصصني يف اآلثار وكان أغلبهم
فأجريت اتّصاالت مع زمالء عراق ّيني
ُ
ّ
يد ّرسون يف الجامعات األمريك ّية أو يف منطقة الخليج .وعىل هذا النحو،
نجحنا يف ترشيك ستّة زمالء عراق ّيني يف هذا اللّقاء.139
والسياحة العني .عبد الستّار ج موىس :قسم
 139الخرباء العراقيّون :وليد ياسني إسامعيل :مستشار اآلثار يف هيئة اآلثار ّ
الثقافة واإلعالم مدير الرتاث الشارقة .زينب البحراين فان مياروب ،أستاذة مشاركة يف قسم التّاريخ والفن وعلم اآلثار
يف جامعة كولومبيا بالواليات املتّحدة األمريك ّية ،غانيم وحيدة :من جامعة كمربيدج باململكة املتّحدة .وملياء الغيالين
أخصائيّة يف األختام واملقيمة يف لندن.
وارّ :
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ليل نها َر ،وتوفّقنا إىل تنظيم هذا
وعملنا أنا وزماليئ من قطاع اآلثار َ
الفرنيس جاك شرياك
االجتامع ال ّدو ّيل األ ّول عىل إثر ما وصفه ال ّرئيس
ّ
بـ"الكارثة الثقاف ّية".
وسأق ّدم يف ما ييل ،التّقري َر املوجز لهذا االجتامع الّذي كان يرمي إىل
تحقيق ثالثة أهداف :التّنسيق بني أعضاء الشّ بكة العلميّة ال ّدوليّة للخرباء،
التاث
صياغة توصيات اسرتاتيج ّية للتّد ّخل يف فرتة ما بعد ال ّنزاع وترميم ّ
اقي ،ووضع خطّة عمل عاجلة من أجل صونه.
العر ّ
وقد تق ّدم ثالثون خبريا دول ّيا 140بتوص ّيات [ ]154خالل ثالث جلسات
الس ّيد :نايل ماك غري جيبسون [( ]155معهد
عمل ترأّسها ثالثة أساتذة همّ :
والسيد" :نايل ماك غريغور (مدير املتحف
ال ّدراسات ّ
الشقية ،شيكاغو)ّ ،141
والسيدة :سلمى ال ّرايض (جامعة نيويورك).
الربيطا ّين)ّ ،
 140الخرباء الدّوليّون هم :بارتيل هرودة (أملانيا) :مدير البعثات األملانيّة يف إيسن وآشور .هلغا ترنكو الدّير (ال ّنمسا) :مديرة
البعثة ال ّنمساويّة يف برسيبا .ليون دي مايار (بلجيكيا) :مدير البعثة األثريّة البلجيك ّية يف العراق ،رئيس فخر ّي لجامعة
الشق األوسط .سيمو بابوال (فلندا) :مدير مرشوع
غاند .إينغولف ثوزن (الدمنارك) :مدير معهد كارسنت نايبوهر لدراسات ّ
أرشيف آشور :معهد الدراسات اآلسيويّة واإلفريقيّة .بياتريس أندريه سالفاين (فرنسا) :محافظة رئيسة لقسم التّحف األثريّة
برويات (إيطاليا) :املدير العا ّم لعلم اآلثار يف وزارة الثّقافة .روبيرتو بارابتّي (إيطاليا) :مدير
ّ
الشقيّة يف متحف اللّوفر .غيز ّاب
ّ
اقي لرتميم اآلثار ..كان ماستيوموتو (اليابان) :مدير البعثة األثريّة كوكوشيكان يف كيش .دياتريك.ج.و.
املركز اإليطا ّيل العر ّ
(هولندا) :من جامعة اليدن ،كلّية اآلثار .بيوتر بيالينسيك (بولونيا) :مدير البعثات األثريّة البولون ّية يف تل رجم ويف موقع
املهمت الربيطانيّة يف
س ّد اإلسيك باملوصل .جووان أواتاس (اململكة املتّحدة) من املدرسة الربيطانيّة لآلثار يف العراق ويف ّ
ّتل ال ّرماح ومنرود .أالسرت نورثيدج (اململكة املتّحدة) من معهد الفن واآلثار يف جامعة باريس  .1جون كورتيس (اململكة
التاث لدى األلكسو
املتّحدة) ،محافظ قسم اآلثار ّ
الشق ّية يف املتحف الربيطا ّين .عبد العزيز الدوالتيل (تونس) :مستشار يف ّ
وممثّل املركز الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها ( )ICCROMفيسال دونباز (تركيا) :مدير يف املتحف األثر ّي
يف إسطنبول .كريستينيا ميناغازي ،من املجلس الدّو ّيل للمتاحف ( .)ICOMميكائيل بيتزات ،رئيس املجلس الدّو ّيل لآلثار
واملواقع ( .)ICOMOSروس شيمون ،رئيس االتّحاد الدّويل لجمعيّات املكتبيّني ( ،)IFLAواللّجنة الدّوليّة للدّرع األزرق
اإلقليمي العر ّيب للمجلس الدّو ّيل لألرشيف.
( .)ICBSعبد الله عبد الكريم الريّس ،رئيس الفرع
ّ
وتل رزوق ورئيس الجمعيّة األمريكيّة للبحث يف بغداد.
 141مدير البعثات األثريّة األمريكيّة يف نيبور ّ
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واإلعالن الذي متت املصادقة عليه ،إثر هذا االجتامع ،مثّل منطلقا
لسلسلة من اللّقاءات ،من بينها اللّقاء الّذي جرى يوم  29أفريل/أبريل 2003
يف املتحف الربيطا ّين بلندن ،بتنظيم من اليونسكو ووزارة الثقافة اإلنكليزيّة،
وقد ُدعيت للحضور بصفة رئيس بالرشاكة .142
رسمي من هيئة اآلثار ومن
وأل ّول م ّرة ،منذ بداية ال ّنزاع ،أمكن ملسؤول
ّ
بالسيد
اقي حضو ُر هذا االجتامع يف لندن .وكان األمر متعلّقا ّ
املتحف العر ّ
دوين جورج مدير البحث يف اآلثار ،الّذي استطاع أن يق ّدم شهادة عىل ما
اقي خالل [ ]156أيّام ال ّنهب من  8إىل غاية  10أفريل/
جرى يف املتحف العر ّ
أبريل :2003
"بال ّنسبة إىل دوين جورج ،كان هؤالء اللّصوص عىل درجة عالية من
التّنظيم ،وكانوا يعملون لحساب مه ّريب اآلثار الّذين تفشّ وا يف البالد منذ عقد
من ال ّزمن وعاثوا فيها فسا ًدا .إنّهم استغلّوا انتشار الفقر ال ّناجم عن الحظر،
فق ّدموا ال ّرشاوى لشّ خص ّيات متنفّذة يف ال ّنظام ،وسلبوا املواقع األثريّة يف
البالد (.)...
 142كان املشاركون يف االجتامع قد اصابتهم ّصدمة شّ ديدة بسبب األرضار الفادحة وعمليّات ال ّنهب الّتي لحقت ال ّتاث
اقي تبعا لل ّنزاع األخري .وقد طالبوا من ق ّوات التّحالف احرتام مبادئ اتفاقية املحافظة عىل املمتلكات
الثّقا ّيف العر ّ
الثّقافيّة يف حالة ال ّنزاع املسلّح (ات ّفاقيّة الهاي) .وصاغوا التّوصيّات اآلتية املو ّجهة إىل جميع مسؤو ّيل ال ّنظام املد ّين
يف العراق .1 :وجوب فرض الحراسة الفوريّة لكافّة املتاحف واملكتبات واألرشيف واآلثار واملواقع يف العراق فضال
كل تصدير للقطع القدمية أو العتيقة واألعامل الف ّنيّة
عن تأمينها من قبل الق ّوات املوجودة عىل عني املكان .2 .منع ّ
اقي .4 .إطالق نداء لالستعادة
والكتب واألرشيف التابعة للعراق .3 .منع االتجار الدّو ّيل مبمتلكات ّ
التاث العر ّ
الطّوعيّة الفوريّة للممتلكات العراقيّة املرسوقة أو التي وقع تصديرها من العراق بصورة غري رشعية .5 .تقوم بعثة
تنسق أعاملها اليونسكو بتقييم مدى األرضار والخسائر الثّقافيّة يف العراق .6 .بذل جهود عىل املستوى الدّو ّيل لتيسري
ّ
املؤسسات الثّقافيّة يف العراق.
عمل ّ
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ومن املر ّجح ج ّدا أالّ تظهر القط ُع الفريدة املنهوبة من متحف بغداد
السوق ال ّرسميّة ألنّها غري قابلة للبيع بحكم ذيوع صيتها .ولعلّها ستنض ّم
يف ّ
خاصة .وإىل هذه اللّحظة ،القطع الّتي أمكن استعادتها
إىل مجموعات ّ
كانت عن طريق الجوامع وبعض العراقيني البسطاء الّذين أعلنوا عن
عم اقرتفوه .ويتعلّق األمر بقطع صغرية ،من الف ّخار أو من عاج
ندمهم ّ
مدينة منرود".143

بغداد فريسة ال ّنهب الشّ امل
أحس العامل بأرسه بحجم اإلهانة ،ولك ّن عمل ّيات ال ّنهب تواصلت
لقد ّ
بعيدا عن عدسات الكامريا .وقد نقل ذلك فليب فالندارن فقال:
"يف األيّام األوىل من شهر أبريل ،ويف الوقت الّذي تزامن مع دخول
الق ّوات األمريك ّية ،كانت بغداد فريسة نهب شامل .ويف يوم  9أفريل/أبريل،
أمر املق ّدم بريان ماك كوي قائد الفيلق ال ّرابع لق ّوات املارينز ،رجاله بتدمري
التّمثال املر ّوع لص ّدام حسني املنتصب بجانب فندق فلسطني .ويف الوقت
ئايس يف وجه جموع ال ّناس الّذين
نفسه ،فتح الجيش األمري ّ
يك باب القرص ال ّر ّ
كل ما فيه قبل اقتحام املباين ال ّرسم ّية ،والبنوك ]157[ ،واملحالت
نهبوا ّ
الخاصة ،ومل يَ ُحل الجيش دون هذا النهب الشّ امل()...
التّجاريّة
ّ

 143استشهد به كريستوف أياد يف مقال :تحقيق يف ال ّنهب الغريب ملتحف بغداد ،جريدة :ليبرياسيون 26 /أفريل/أبريل
.2003
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ويف يوم  10أفريل/أبريل نُهِبت املكتبة الوطن ّية مبا فيها من مخطوطات
تعود إىل الحقبة العثامنية والبويهيّة والعبّاسيّة ،فضال عن مكتبة الجامعة.
ومؤسسة األوقاف نفس املصري.144"...
والقت أكادمي ّية العلوم ّ
ك ّنا نرى هذا ونحن يف حالة ذهول ،ومل يكن املتحف العراقي هو الوحيد
الذي عاىن من عمليّات ال ّنهب املنظّمة الّتي ،لألسف ،سمحت بها الق ّواتُ
السبب بدا يل 145من الواجب التّح ّرك وبرسعة لتنفيذ التّوص ّيات
املحتلّة .ولهذا ّ
املنبثقة عن اجتام َع ْي باريس ولندن.
وبدعم من زماليئ يف مكتب املدير العا ّم ،146رشعت يف إعداد بعثة لخرباء
يتعي عليهم الذّهاب إىل بغداد يف أقرب وقت ممكن.
ّ
ومنذ الوهلة األوىل ،بدت هذه امله ّمة مستحيلة ،فالعائق األكرب كان
السلطات األمريك ّية
يتمثّل ،كام هو معلوم ،يف الحصول عىل ترخيص من ّ
الّتي تدير ،من اآلن فصاعدا ،شؤون العراق .وقد أجرى املدير العا ّم اتّصاال مع
السيدة بوين ماغنيس غاردينار ،وأحاطها علام بأنّه ينوي
املندوبة األمريكيّةّ ،
إرسال بعثة إىل العراق يف أقرب اآلجال ،بالتّوافق مع مكتب إعادة اإلعامر
واملساعدات اإلنسان ّية ( .)ORHAوبداية من  22أفريل/أبريل ،أرسلت
الضوريّة لتنظيم هذه البعثة.
اليونسكو لهذا املكتب التّفاصيل ّ
: Philippe Flandrin, Trésors volés, Œuvres d’Art-Les dessous du Trafic, Édition duفيليب فالندرين 144
Rocher, Paris 2011, p.184-185.
 145عىل غرار زماليئ من خل ّية األزمة الّتي شكّلها املدير العام.
املديني ،مديرة املكاتب خارج املق ّر العا ّم.
والسيدة ملياء سالم
 146وبالخصوص السيّدة فرانسواز ريفيار :رئيسة املكتبّ ،
ّ
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أي موافقة من وزارة الخارج ّية األمريك ّية الّتي
[ ]158إالّ أنّه مل تصلنا ّ
السيّد بريان آغلري.
كنت يف ات ّصال معها عرب مالحظها ال ّدائم لدى اليونسكو ّ
ويف بداية شهر ماي/مايو ،ويف الوقت الّذي كانت فيه وسائل اإلعالم ال تركّز
أي تأكيد
إالّ عىل املخاطر املرتتّبة عىل سقوط نظام ص ّدام حسني ،مل ّ
أتلق ّ
للموافقة بشأن البعثة الّتي يُعتَ َزم القيام إرسالها.147
الس ّيد هرنيش
ولقد اتّصل يب سفريان مندوبان دامئان لدى اليونسكوّ ،
والسيد جان غاغينو ،إلعالمي
وراد -رئيس املجلس التّ
ّ
نفيذي حينئذّ -
باندهاشهام من غياب أسامء لخرباء من أملانيا وفرنسا ،مذكّريْن بالخصوص
بالتّقاليد العريقة لبلديْهام يف مجال البحث يف اآلثار يف العراق.
للسفريين اللّذين تجمعني بهام عالقات وثيقةّ ،أن لو كنت
فستُ ّ
وقد ّ
اقرتحت خرباء من فرنسا أو أملانيا ،ملا تلقّيت أبدا املوافقة األمريكيّة الّتي ال
ُ
موافقي عىل التّد ّخل
غنى عنها للذّهاب إىل العراق .فهذان البلدان كانا غري
ْ
السياق نذكر أ ّن ال ّرئيس شرياك ،بالخصوص ،قد أكّد يوم
األمرييكّ .ويف هذا ّ
بكل ما ينبغي القيام به ملنع
اإلثنني 10 ،مارس " 2003عزمه عىل أن يقوم ّ
حق ال ّنقض امل ُخ َّول
اندالع حرب ض ّد العراق ،ولو أ ّدى األمر إىل استعامل ّ
لفرنسا".
اقي ،وهم :نيال ماك
 147وتك ّونت من الخرباء الّذين أبرموا عقدا بالدّوالر ال ّر ّ
مزي تعبريا عن تضامنهم مع التّاث العر ّ
غريغور :مدير املتحف الربيطا ّين ،وجان روسيل من معهد ماسوشيات للفنون ،واملهندس روبريتو بارابيتي ،مدير
اقي للمحافظة عىل اآلثار التّاريخيّة ،وكني ماتسيموتو من جامعة كوكشيكان بطوكيو :رئيس البعثة
املركز اإليطايل العر ّ
األثريّة اليابانيّة يف كيش بالعراق.
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وأوضحت لهام ،أنّه قد توجد بعثات أخرى وسيقع إدراج خرباء
[]159
ُ
ظل العنرص املجهول ،هو الطّريقة الّتي تستطيع أن
بلديْهام فيها .ومع ذلكّ ،
تنتقل بها هذه البعثة إىل العراق ،فهذا البلد ال تؤ ّمن السفر إليه أيّة رشكة
من رشكات الطّريان .وجميع املنافذ امل ُوصلة إليه ،كانت تخضع إىل رقابة
الجيش األمرييكّ.
لت عىل مقرتحني .أ ّما األ ّول فقد
تحص ُ
وأخريا ،ويف بداية شهر ماي/مايوّ ،
تق ّدم به ال ّزميل نيال ماك غرغور الّذي تح ّدث عن البعثة مع الوزير األ ّول
السيّد توين بلري وضع خمسة مقاعد عىل ذ ّمة البعثة يف طائرة
الربيطاين .فقبل ّ
عسكريّة بريطانيّة ستقلع من قاعدة عسكريّة عىل مقربة من لندن يف اتجاه
الس ّيد
بغداد .وأ ّما املقرتح الثّا ّين ،فصدر عن سفري إيطاليا لدى اليونسكوّ ،
فرانشسكو كاروزو الّذي تلقّى بدوره من وزارة ال ّدفاع اإليطال ّية موافقة
بتخصيص خمسة مقاعد عىل منت طائرة عسكريّة إيطاليّة ستُقلع من مدينة
بيزا يف ات ّجاه بغداد.
وعىل إثر اتّصال من اليونسكو ،رفض األمني العا ّم لألمم املتّحدة رفضا
بات ّا أن تتنقّل أيّة بعثة من اليونسكو عىل منت طائرة عسكريّة ،فضال عن أ ّن
عسكري مل يح َظ مبوافقة األمم املتّحدة.
األمر يندرج يف سياق نزاع
ّ
وقد أعلمني السيّد ماك غوير جيبسون الذي كنت معه عىل اتّصال دائم
بالهاتف ،وكان يستحثُّ األمور من جهته للتح ّول إىل العراق ،يف وقت متزامن
أي ترخيص ،وأنّه
مع بعثة اليونسكو ،أ ّن وزارة الخارج ّية األمريك ّية لن متنحنا ّ
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السلطة الوحيدة املؤ َّهلة لتيسري
يتعي علينا االت ّصال بالبيت األبيض ،فهو ّ
ّ
مثل هذه العملية.
الس ّيد ماك غوير جيبسون
وليك نصل إىل هذا املستوى من القرار ،مكّنني ّ
السيّد مارتن سوليفان مستشار الشّ ؤون الثّقافيّة لدى ال ّرئيس
من رقم هاتف ّ
استطعت الحصول عىل إذن مبوجبه ت ّم
[ ]160جورج بوش .وعىل هذا ال ّنحو،
ُ
تحديد تاريخ  15ماي/مايو  2003النطالق البعثة يف مه ّمتها ،بعد سلسلة من
األوامر واألوامر املناقضة لها.

البعثة األوىل إىل بغداد
تحصلنا ،يف نهاية املطاف ،عىل موافقة الواليات املتحدة األمريك ّية ،ولك ّننا
ّ
مل نعلم إىل ح ّد ذلك الوقت كيف ميكننا الوصول إىل العاصمة العراق ّية .ومن
األممي عن البعثات اإلنسان ّية التنقّل أ ّوال
بني اإلمكانات التي طرحها املسؤول
ّ
إىل الكويت عرب سفرة منتظمة ث ّم إىل بغداد عرب سفرة أ َمميّ ٍة.
ويف آخر لحظة ،وبينام ك ّنا نتأ ّهب لركوب الطائرة يف أ ّول رحلة من
باريس إىل لندن ،ث ّم من لندن إىل الكويت العاصمة ،تلقيت معلومة من
عمن
مكتب املدير العا ّم تشري إىل وجود رحلة بالطائرة األمميّة انطالقا من ّ
شخيص من الس ّيد ماتسورا لدى األمني العا ّم لألمم
من الغد بفضل تد ّخل
ّ
املتحدة الس ّيد كويف عنان.
عمن ،أن نلتقي باألستاذ طوين
وقد متك ّنا ،خالل فرتة انتظارنا العبور من ّ
ويلكنسون من جامعة شيكاغو الذي عاد لت ّوه من بغداد عرب ال ّرب مبساعدة
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منظمة "ناشينول جيوغرافيك" .ووصف لنا وضع ّية أه ّم املواقع التي متكّن
من زيارتها يف شامل العراق .وقد ّبي لنا أ ّن الوضع مختلف ،بني موقع وآخر،
أي رضر ،ومنها ما كان ،لألسف ،يشهد حفريّات
فمن املواقع ما مل يُصبه ّ
رسيّة.
ّ
أ ّما األستاذ ماك غري غبسون الذي اتصل يب عرب الهاتف من بغداد ،فقد
متكّن من الوصول إىل جنوب العراق ووصف الوضع بكونه كارث ّيا ]161[ ،وال
س ّيام يف بابل ونيبور (نفر) .وختاما بعثت إ ّيل عاملة اآلثار النمساويّة الس ّيدة
هلغا ترانكفادار ،مراسلة يف شأن الوضع يف زقورة بورسيبا حيث كانت ترشف
عىل بعثة منساويّة يف علم اآلثار.
وعىل هذا ال ّنحو ،كانت بعثة اليونسكو قد انطلقت ويف حوزتها مجموعة
من املعطيات التي سيكون من املمكن مناقشتها عىل عني املكان مع املسؤولني
تول
عن الرتاث العراقي .وأُلحق بالبعثة عضو من األمن التابع لليونسكو ّ
مصاحبتها يف رحلتي الذهاب واإلياب وأثناء املأموريات من  15إىل  20ماي/
كل مسؤولية
تنصلت من ّ
مايو  2003إذ أ ّن السلطات األمريك ّية يف بغداد ّ
تخص سالمتنا!
ّ
عمن إىل بغداد ،سوى ستة أفراد تابعني
مل نكن يف السفرة األمم ّية من ّ
لليونسكو .148وكانت السلطات األمريكيّة تفرض أن تتوىل طائرة مروحيّة
القيام بهذا النوع من الرحالت املق ّننة تقنينا صارما .وأخريا ،متكّنت البعثة من
 148كانت ضمن هذه الرحلة ،املديرة العا ّمة لليونيسيف السيّدة كارول بلّمي مصحوبة مبساعديها.
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الوصول إىل بغداد صباح يوم  17ماي/مايو .وبعد إجراءات التث ّبت املعمول
يك الذي كان يؤ ّمن مراقبة مطار بغداد ،متّت
بها من ِقبَل الجيش األمري ّ
مرافقة البعثة إىل غاية مكتب األمم املتحدة بعربتني لليونسكو ُو ِض َعتا عىل
ذ ّمتها يف إطار برنامج " ال ّنفط مقابل الغذاء".
ومبج ّرد وصولنا ،خضعنا لتكوين موجز يف مجال السالمة قبل أن نتمكّن
منسق األمم املتحدة للسالمة واملساعدة اإلنسان ّية زيادة عىل
من مقابلة ّ
يك رفيع املستوى .كان األمر يتعلّق بالسفري اإليطا ّيل بيريو
مسؤول أمري ّ
اقي لدى بول
كوردون 149الذي [ُ ]162ع ّي ّ
منسقا مدنيّا إلدارة الرتاث العر ّ
برمير الذي عينه الرئيس األمرييك جورج بوش رئيسا لإلدارة املدنية يف العراق.
يف البداية ،جرى االجتامع يف ج ّو متوتّر أل ّن السلطات األمريك ّية مل
تستوعب الصبغة االستعجاليّة لهذه املأموريّة يف بلد كان يعيش يف انعدام
كبري لألمن .ومع ذلك ،وبعد نقاش دام أكرث من ساعة ،ت ّم اإلقرار بأ ّن مبادرة
اليونسكو بإرسال خرباء معرتف بجودة كفاءتهم ،تكتيس أهم ّية باعتبار أ ّن
املنظّمة هي "الحامي املعرتف به يف صون الرتاث".
وقد دعانا هذا املوقف اإليجايب إىل عدم اتباع التعليامت التي قُ ِّدمت
كل ليلة ،إذ ال توجد يف
لنا سابقا والّتي تطلب منا العودة إىل مدينة الكويت ّ
عادي.
بغداد ،يف تلك الفرتة ،أي مؤسسة فندقيّة مضمونة وتشتغل بشكل
ّ
فأقمنا يف خيام تابعة للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني،
 149كان السفري بيريو كوردون مصحوبا بالعقيد كاسال واآلمرين سرتوب وإيركسن من الجيش األمرييك وكذلك مبمثّل
وزارة الثقافة الربيطانيّة السيّد فرجوس موير.
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الرئييس لألمم املتحدة .وقد مكننا ذلك من ربح وقت
ُضبت يف َح َرم املق ّر
ّ
مثني أتاح لنا فرصة عقد جلسات عمل مط ّولة مع املسؤولني العراقيني ،والقيام
رضرة.
بزيارات مع ّمقة
ّ
للمؤسسات الثقافيّة املت ّ

الوطني
عودة إىل املتحف
ّ

اقي صحبة السفري بيريو كردون ومساعديه
متّت أ ّول زيارة للمتحف العر ّ
من ض ّباط الجيش األمرييك .وآنذاك ،كانت توجد أمام [ ]163املتحف دبابة
يف وضع ّية تأ ّهب ،وما يزيد عن اثني عرش جنديّا أمريك ّيا متمركزين عند
مدخل املبنى ،ولكن لألسف فات أوان ردع املعتدين.
استقبل البعث َة املدير العا ّم لهيئة اآلثار العراق ّية الس ّيد جابر خليل
متول .وكشف العرض الذي
ومساعده دوين جورج ومديرة املتحف السيّدة ّ
نهب املتحف
ق ّدموه ،الدرجة املهولة التي بلغتها الكارثة الثقافيّة ،من ذلكُ :
ومؤسسات ثقافيّة أخرى مثل املكتبة الوطنية التي تع ّرضت لحريق
العراقي ّ
ايس ،وإفراغ املركز اإلقليمي
امي ،ونهب بيت الحكمة ،وتخريب القرص الع ّب ّ
إجر ّ
لحفظ املمتلكات الثقاف ّية من كتبه ،وسلب محتويات متحف الفنون الجميلة
حل باملدينة.
ومتحف الفنون الشعب ّية ،فالوضع شبيه بتسونامي ّ
وأشار دوين جورج أنّه قام صحبة السفري األمرييك جون ليمبارت،
مبأموريّة رسيعة يف شامل العراق ،بواسطة طائرة مروح ّية ،لالطمئنان عىل
وضع ّية املوقعني األثريني :نينوى وآشور .وكان املسؤولون عن هذين املوقعني
شل مديريّة البحوث
يف حالة إحباط بسبب غياب وسائل االتصال الذي ّ
األثريّة ،وعزلها متاما عن الدوائر األثريّة واملتاحف التي ترشف عليها.
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شهري منذ بدء االجتياح،
أي راتب
ّ
ومبا أ ّن زمالءنا العراقيني مل يتقاضوا ّ
بادرتُ بتقديم املبلغ املايل الذي كان من املفروض دفعه للفندق الذي مل
نُ ِقم فيه يف نهاية املطاف .ومكّن هذا املبلغ ،وقت ّيا ]164[ ،من إغاثة مجمل
موظفي املتحف وهيئة اآلثار املوجودين يف بغداد.
هذه املبادرة التي تناقلت خربها الصحافة اللبنانيّة ،دفعت ،عىل الفور،
السفري بيريو كوردون إىل إعالم بول برمير حاكم العراق برضورة التكفّل برواتب
املوظفني العراقيني ،إذ أ ّن األمر مل يُقرأ له حساب يف اإلجراءات العاجلة.
الوطني من تقدير حجم األرضار
مكّنت الزيارة املع ّمقة للمتحف
ّ
الجسيمة .مل يُفلت من أعامل التخريب ولو مكتب واحد من مكاتب اإلدارة،
فكل األبواب ُخلعت ،والخزانات فُ ِتحت بالق ّوة و ُد ّمرت .وكانت وسائل اإلعالم
ّ
قد أعلنت عن عدد مهول من القطع املرسوقة بلغ سبعني ألف قطعة ،بناء عىل
رسع بعض اليشء ،من موظفة يف املتحف تُدعى الس ّيدة نبهال...
ترصيح مت ّ
والخزنتان اللتان كانتا تحتويان أموال رواتب شهر أفريل/أبريل ُخلعتا،
وبُ ِ
عثت جميع الوثائق اإلداريّة واألرشيف عىل األرض .أ ّما قاعات العرض يف
جل محتوياتها قبل بدء الحرب.
املتحف فتم اإلرضار بها ،رغم إخالئها من ّ
وأ ّما القطع األثريّة الثقيلة فقد ُحطِّمت كلّها عىل عني املكان.
عدد كبري من واجهات العرض ت ّم تكسريها ،وبطبيعة الحال اختفت
محتوياتها :هي قطع صغرية ،مثل القناع واملزهريّة املصنوعني من مرمر
مدينة الوركاء (أُوروك) واللذين كانا من قطع املتحف الرئيسيّة .وهذا ما
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دفع زميلنا جون روسل إىل القول يف الندوة الصحفية" :ما حصل يُضا َهى
برسقة لوحة املوناليزا من متحف اللوفر!".
كان أعضاء البعثة الخمسة متأث ّرين أش ّد التأث ّر بسبب الحالة املزرية التي
وصل إليها موظفو املتحف ،وبالخصوص عندما دخلنا ما كان يف السابق َمخربا،
وأضحى خرابا كام لو أ ّن إرادة ما ق ّررت [ ]165أالّ تُبقي شيئا يف وضع اشتغال.
وعىل الرغم من ذلك ،ومن أجل الحصول عىل تقييم أكرث دقّة يف شأن
القطع املرسوقة ،متّت زيارة املتحف م ّرة ثانية ،وتولت قيادتها املديرة التي
رآها املشاهدون تبيك عندما عادت إىل متحفها يف منتصف شهر أفريل/أبريل.
وقد قرأنا يف كتاب فيليب فالندران أ ّن الس ّيدة متويل "عاشت نهب املجموعات
التي كانت مسؤولة عنها كعمل ّية اغتصاب آملتها يف عمق ذاتها".150
سق أه ّم جزء من القطع انطالقا من مخازن املتحف رغم تحصينها
لقد ُ ِ
بالجدران .وتبعا لهذا ،فإ ّن أغلب الرفوف كانت أمامنا فارغة متاما .والخرباء
الوحيدون الذين دخلوا إىل هذه املخازن يوم  22أفريل/أبريل  2003قبل
بعثتنا ،ينتمون إىل فريق من ثالثة عرش عضوا يف مركز القيادة الذي يديره
عقيد من املارينز.
وال ب ّد أن نشري َع َرضا ،إىل أ ّن تدخالتُ العقيد بوغدنوس يف شأن اليونسكو
ظلّت عىل درجة من الح ّدة إىل أن التقيت به يف نيويورك يف شهر أوت/
أغسطس سنة  ،2006وقد عرض فيليب فالندران هذا األمر عىل هذا النحو:
150 Philippe Flandrin, Trésors volés, Œuvres d’Art-Les dessous du Trafic, Édition du Rocher, Paris
2011, p.199.
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رصح بوغدنوس ( )...أ ّن أمناء املتحف ق ّدموا له
"يف  30أفريل/أبريل ّ
الئحة تتض ّمن تسعا وعرشين تحفة فنيّة ،اختفت أربع منها ،وسيت ّم العثور
عليها الحقا .وختم العقيد قائال" :خمس وعرشون قطعة رقم يختلف كثريا
عن مائة وسبعني ألف قطعة" (.)...
تقل غرابة عن الئحة
وعىل هذا النحو ظهرت الئحة بوغدنوس ،التي ال ّ
الس ّيدة نبهال .ويف الحقيقة عند االطّالع عليها يعرس عىل املرء أن مييل إىل
تصديق من يقول إ ّن أيّام النهب الحا ّد الثالثة مل تشهد اختفاء مائة وسبعني
ألف قطعة ،بل تسعا وعرشين! ()...
[" ]166كانت األمور ستُعتَرب عىل أحسن حال لو مل تصل إىل املتحف يف
أقل ما يقال فيها
آخر الشهر بعثة خرباء من اليونسكو كانت حصيلة تقييمها ّ
إنّها مختلفة ،أل ّن مديرها ارتأى أن يحرش أنفه يف املخازن".
فعال كانت بعثتنا قد س ّجلت اختالفها مع تقرير العقيد بوغدنوس .ولنئ
كان من املتعذّر تقديم رقم نها ّيئ بعد زيارة دامت يومني ،فقد ق ّدرنا أ ّن األمر
يتعلّق بعمليات نهب تجاوزت بكثري عدد عرشة آالف قطعة ،ولكن كان ال ب ّد
من انتظار عملية ال َجرد النهائ ّية للترصيح بذلك .وت ّم ال َجرد ،وأثبت أ ّن األمر
يتعلّق بخمس عرشة قطعة اختفت من املتحف يف غضون يومني.

مدينة مد ّمرة تدمريا كامال
مل ّا ك ّنا عىل علم بأ ّن مؤسسات ثقافية أخرى كانت هي أيضا ضحية
للنهب واإلتالف ،فإنّنا واصلنا زياراتنا ،فتنقّلنا إىل مسجد الكاظم ّية حيث
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يوجد قرب اإلمام أيب حنيفة صاحب املذهب الذي يتّبعه مئات املاليني من
الحي الواقع حول هذا املسجد مرسحا ملعارك عنيفة ج ّدا
املسلمني .ولقد كان ّ
مازالت آثارها ظاهرة للعيان.
أ ّما املسجد يف ح ّد ذاته فقد طالته الطلقات ،وأ ّما املقربة القروسطيّة
املجاورة له ،فقد ألحق بها القصف أرضارا .وحسب الشيخ الذي رافقنا،
يك املسجد وخلعت باب مدفن اإلمام أيب حنيفة
دخلت ق ّوات الجيش األمري ّ
ظ ّنا منها أ ّن الرئيس ص ّدام مختبئ فيه.
[ ]167وبعد ذلك ،تح ّولت البعثة إىل املكتبة الوطن ّية ومركز األرشيف.
لقد ت ّم نهب البنايتني وحرقهام من الطابق األريض إىل الطابق الثالث.
وباملناسبة فقد عرثنا هناك عىل قاذفة نريان من املؤكّد أنّ من خلّفها هم
مشعلُو النريان...
املكتبة الوطنية التي يعود تاريخ إنشائها إىل سنة  ،1920تض ّم ،حسب
مديرها ،أكرث من مليوين كتاب وضع نصفها يف مأمن .وشهدت أقسام الفهرسة
وامليكروفيلم والتسفري والدوريّات إتالفا ُممنهجا لتجهيزاتها .ويف بعض
القاعات ك ّنا نسري تقريبا فوق طبقة رماد من عرشين سنتمرتا .وحتّى أسس
أي جهة
البناية فقد ترضرت بسبب حريق اندلع ودام يومني ،ومل تتد ّخل ّ
خارجيّة إلطفائه.
أ ّما بيت الحكمة ،املؤسسة الثقاف ّية التي أنشئت يف العرص الع ّبايس
اقي ،فقد أُفرِغت بنايته من جميع تجهيزاتها
وكانت مق ّر أ ّول برملان عر ّ
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وأُحرِقت قاعة الربملان القدمية بالكامل .بيت الحكمة هذاَ ،م ْعلم ساعدت
منظمة اليونسكو عىل ترميمه سنة  !1999إنّه يقع بجانب القرص وهو من
بني بناءات العاصمة القالئل التي يعود جزء منها إىل القرن التاسع ،وقد
الحمم التقليدي حيث ُهشّ مت منحوتتان
أصابه تخريب ال سيام يف غرف ّ
رخام ّيتان ،وتُرِكتا عىل عني املكان.
ويف نهاية املطاف تنقّلنا إىل املنطقة التي تض ّم مسجد الكاظمية (العتبة
الكاظمية) حيث يوجد رضيح اإلمام موىس الكاظم الذي يُ ِجلّه املسلمون
عا ّمة والشيعة عىل وجه التخصيص .ولحسن الح ّظ ال وجود ألي رضر يذكر
يف هذا املسجد املشهور بقبابه النحاسيّة املغلّفة بورق الذهب.
أثناء هذه الزيارة األوىل إىل بغداد [ ]168أكّد لنا الس ّيد فرانسيس ديبوا،
ممثّل برنامج األمم املتحدة للتنمية ،151واملقيم يف العراق أنّه عىل ذ ّمة
اليونسكو وميكن التعويل عليه .وأمكن لنا أيضا أن نلتقي ،ولو مل ّدة قصرية،
بالس ّيد ِسجيو فيريا دي ميلّو الذي ُعني مؤخرا ممثال رفيعا ألمني عام منظمة
األمم املتحدة يف العراق.152
وقد ت ّم عرض حصيلة هذه األيام األربعة التي قضيناها يف بغداد ،أثناء
ختامي مع السفري بيريو كوردونُ ،عقد يف مق ّرات األمم املتحدة.
اجتامع
ّ
وق ّدمنا خالله ،توصيّات وقتيّة وطلبنا عمليات تد ّخل عاجلة ال ب ّد من القيام
PNUD 151
 152حرضت اللقاء معه مساعدته السيّدة نادية يونس .وقُ ِتل االثنان مع عرشين من زمالئهام ،بعد بضعة أسابيع ،يف
الرئييس لألمم املتحدة نفذه تنظيم القاعدة بقيادة أيب مصعب الزرقاوي يوم  19أوت/أغسطس
هجوم عىل املق ّر
ّ
.2003
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بها ،مثل نقل موظّفات املتحف اللوايت ك ّن خائفات من الذهاب إىل موقع
153
عمله ّن بسبب عمليات اختطاف النساء يف الشارع ويف وضح النهار.
عب زمالؤنا يف برنامج األمم املتحدة للتنمية عن رغبتهم
ومن جهة أخرىّ ،
يف أن ت ُق ّدم ،عىل جناح الرسعة ،مساعدة تتيح تكوين موظّفي املتاحف
املوجودين يف مؤسسات ال تشتغل البتة .فاستجاب مدير عام اليونسكو،
فورا ،لهذا املطلب وقرر رصف مبلغ بخمس وعرشين ألف دوالر للغرض.
[ ]169وكان للتقرير والتوصيات 154التي ق ّدمتها البعثة إىل منظمة
اليونسكو ،وقع ها ّم ونتيجة بارزة وغري مسبوقة يف ذاك الوقت ،وتتمثّل يف
مصادقة مجلس األمن يف األمم املتحدة ،باإلجامع ،عىل قرار متعلّق بحامية
155
الرشعي بالرتاث.
الرتاث يف العراق وحظر االتجار غري
ّ
 153استجاب برنامج األمم املتحدة للتنمية ،ملطلبنا بأ ّن ميكننا ملدّة ستة أشهر من حافلة صغرية لنقل املوظفات ،عىل
تتحسن األوضاع األمنية بعد هذه املدّة .وقدّمت لنا توصيات بالتج ّول من الساعة  08:30إىل الساعة 16:30
أمل أن ّ
وبتج ّنب بعض األحياء التي نكون فيها نحن وسياراتنا عرضة للرسقة.
 154انظر التوصيات األ ّول ّية لبعثة شهر ماي/مايو  2003إىل بغداد ضمن املالحق.
 155القرار  1483املصادق عليه من مجلس األمن يف دورته  4761بتاريخ  22ماي/مايو  :2003إذ يشدد عىل ضـرورة
احـرتام التـراث األثـري والتـاريخي والثقـايف والديـني للعـراق ،ومواصلة حامية مواقع اآلثار واملواقع التاريخية
والثقافية والدينية ،واملتاحف ،واملكتبات ،واآلثار .الفقرة  :VIIيق ّرر أن تتخذ جميع الدول األعضاء الخطوات املناسبة
لتيسري أن تعود بسـالم إىل املؤسسات العراقية تلك املمتلكات الثقافية العراقية واألشـياء األخـرى ذات األهميـة
األثريـة والتاريخيـة والثقافيـة وذات األهميـة العلميـة النـادرة وذات األهميـة الدينيـة ،الـتي أخـذت بصـورة
غـري قانونيـة مـن املتحـف الوطـني العراقـي واملكتبـة الوطنيـة ومـن مواقـع أخـرى يف العـراق منـذ اتخاذ القرار
 661املـؤرخ يف  06أوت/أغسطس  ،1990مبـا يف ذلـك عـن طريـق فـرض حظـر علـى االتجـار بهـذه األشـياء أو
نقلـها وكذلـك األشـياء الـتي مـن املعقـول االشـتباه يف أنها أخــذت بصــورة غــري قانونيــة ،ويطلــب إىل منظمــة
األمــم املتحــدة للرتبيــة والعلــم والثقافــة (اليونسـكو) واملنظمـة الدوليـة للشـــرطة الجنائيــة (اإلنــرتبول)،
واملنظمــات الدوليــة األخــرى ،حسب االقتضاء ،املساعدة يف تنفيذ هذه الفقرة.
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تخريب عا ّم يف املواقع [األثر ّية] العراق ّية

مثّل األمر ،بالنسبة إىل مجلس األمن يف منظمة األمم املتحدة ،سابقة
نص قرار يتضمن إجراءات
إذ أل ّول م ّرة ت ُد َرج مسألة صون الرتاث الثقا ّيف يف ّ
ذات طبيعة سياس ّية واقتصاديّة .مسنودا باملصادقة عىل [ ]170هذه الوثيقة،
رسعان ما وافق املدير العا ّم عىل مقرتحي املتمثل يف إرسال بعثة ثانية إىل
العراق مف ّوض لها زيارة املواقع األثريّة الرئيس ّية يف البالد باعتبار أن البعثة
األوىل كانت مقترصة عىل وجودنا يف العاصمة العراقيّة.
وبطبيعة الحال اقتىض األمر م ّرة أخرى مفاوضات مع الزمالء يف األمم
عبوا عن تخ ّوفهم مل ّا علموا أ ّن اليونسكو انتدبت ،لبعثة ثانية
املتحدة الذين ّ
فرنيس ،واستغربوا
إىل العراق ،مثانية خرباء من بينهم خبرية أملانيّة وخبري
ّ
من مسارعتنا بالتنقّل إىل منطقة مشهورة بانعدام األمن فيها .أ ّما من ناحية
العالقة بالسلطات األمريك ّية فقد متّت املحافظة عىل التواصل مع مالحظ
الواليات املتحدة الدائم لدى اليونسكو ومع املسؤولني يف وزارة الخارجية.
ومبا أ ّن تقرير البعثة األوىل قد اعتُ ِب أنّه يعرض بصورة موضوعيّة وضعيّة
كارث ّية فإ ّن املوافقة عىل إرسال بعثة [ثانية] مل يطرح مشاكل كربى ،إالّ أنّها
مرشوطة بأالّ يت ّم التعويل عىل السلطات األمريك ّية يف تأمني سالمتها .وقد
أنجزت البعثة الثانية مها ّمها يف العراق بني  27جوان/يونيو و 7جويلية/
يوليو  2003مبشاركة مثانية خرباء ،أي ضعف املشاركني يف البعثة السابقة.
كانت منظمة األمم املتحدة قد ق ّدرت أ ّن الوضع األمني من الدرجة الرابعة
خاص) وهو يجري
(تدهور كبري للوضع يقتيض الحصول عىل ترخيص تنقّل ّ
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عىل معظم الرتاب العراقي ،ولكن مث ّة منطقتان من الدرجة الخامسة (هي
156
أي مأموريّة).
توافق مرحلة إجالء ّ
كل موظّف يف األمم املتحدة ومنع ّ
[ ]171ومثلام حدث يف البعثة األوىل لشهر ماي/مايو ،يف البداية ،تلقينا،
يف مق ّرات األمم املتحدة ،التعليامت املتعلّقة بالسالمة والتقينا من جديد
بالسفري بيريو كوردون مصحوبا بالسيّدة ساره كولينز امللحقة من املتحف
الربيطاين بسلطة التحالف املؤقتة ( .)CPAويت ّم إنجاز جميع العمليات
املتعلّقة بصون الرتاث الثقا ّيف تحت سلطته.
وقد ت ّم تنظيم البعثة الثانية بالتعاون الوثيق مع سلطة التحالف املؤقتة
وتلقّت دعام شخص ّيا من الس ّيد سريجيو فيريا دي ميلّو ،ممثل األمني العام
لألمم املتحدة يف العراق .وقد التقينا به آخر م ّرة ،قبل شهر من وفاته صحبة
عرشة من زمالئه يف هجوم إرها ّيب استهدف يف شهر أوت/أغسطس 2003
مكاتب ممثل ّية األمم املتحدة حيث كانت تُعقد اجتامعاتنا .أ ّما من جهة
يك فقد ت ّم تكليف املدير العام السابق للوكالة الوطن ّية لآلثار
الطرف األمري ّ
واملتاحف ،الس ّيد مؤيّد سعيد الدامرجي [ ]172مبه ّمة مستشار لدى السفري
بيريو كوردون .وكان بوجه من الوجوه ،يقوم بدور "وزير الثقافة" .وقد بادر
 156تتك ّون البعثة من :منري بوشناقي مدير عا ّم مساعد مكلّف بالثقافة ورئيس البعثة .الفريق أ (املتاحف) :الدكتور آويك
شيجييو مدير قسم تقنيّات الرتميم ،املعهد الوطني للبحث يف املمتلكات الثقافيّة (اليابان)( .األرشيف واملكتبات):
جان-ماري أرنولت متفقد عام املكتبات (فرنسا)( .املعامل األثريّة) :أوسام غيدان ،مهندس معامري ،اليونسكو النقطة
املحوريّة للثقافة (هولندا) .الفريق ب (املواقع األثريّة) :اِنغولف ثيوزن عامل آثار ،مدير معهد كارسنت نيبوهر لدراسات
الرشق األدىن (الدمنارك) ،مارغرت فان ايس عاملة آثار ،مديرة علمية لقسم الرشق مبعهد اآلثار األملاين (أملانيا) ،روبريتا
فينكو ،عاملة آثار قسم علوم األنرثوبولوجيا والتاريخ واآلثار ،جامعة طورينو (إيطاليا) ،كان ماتسوموطو عامل آثار،
جامعة كوكوشيكان (اليابان) ،كارل-هاينز كيند ممثل اإلنرتبول (فرنسا).
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بالتعبري عن ارتياحه إلرسال اليونسكو بعثة أخرى إىل العراق وعن استحسانه
اقي
"صمودنا وشجاعتنا" ،ودعانا إىل حضور االفتتاح االستثنا ّيئ للمتحف العر ّ
الذي سيلتئم يف  3جويلية/يوليو  2003وس ُيعرض فيه "كنز منرود".
وألسباب أمنيّة عمل أعضاء البعثة دامئا معا ،وقد أ ّمنت جميع التنقّالت
وحدة اليونسكو التي يقودها السيّد محمد جليد الذي كان يشتغل يف قطاع
الرتبية يف إطار برنامج "ال ّنفط مقابل الغذاء" .وبناء عىل االختصاصات التي
ميثّلها الخرباء ،فإ ّن أه ّم مجاالت الرتاث الثقايف يف العراق كانت مؤ ّمنة من
ِقبل هذا الفريق املتع ّدد االختصاصات.
اللوجستي ،فقد ُوضعت عىل ذ ّمتنا أربع سيارات تحمل
أ ّما عىل الصعيد
ّ
شعار اليونسكو وأربعة سائقني عراقيني .وكان يصاحبنا زميالن عراقيان،
السيّدة نيّاب والسيّد بسامن ،اللذان كانا عىل درجة كبرية من الجاهزيّة
كل لحظة بتجنيبنا الطرقات التي يق ّدران
والجدوى ،وسهرا عىل سالمتنا يف ّ
أنّها خطرة وبالتد ّخل ،بالخصوص ،من أجل الحصول عىل الوقود الذي كان
يباع آنذاك يف السوق السوداء.

[ ]173نهب بابل وأوما (تل جوخة)
كل الربنامج الذي ضُ بط مع
وعىل هذا النحو ،متكّنت البعثة من تنفيذ ّ
مكتب األمم املتحدة يف بغداد وممثل سلطة التحالف املؤقتة .وبدءا من بابل
أمكننا معاينة وضعيّة متحفي املوقع اللذين خ ّربا وانطلقت فيهام أشغال
خاصة بضخامة القاعدة العسكريّة األمريكيّة
وصدمنا ّ
اإلصالح .ولكننا فوجئنا ُ
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األثري املرموق :دبّابات ،وشاحنات بصهاريج،
املنتصبة يف قلب هذا املوقع
ّ
ومروحيات مقاتلة تحلّق وأزيزها قد يلحق أرضارا باملباين القدمية.
"بابل هي بال منازع أحد املواقع األثرية األكرث قيمة يف العامل ،واألرضار
التي تتسبّب فيها القاعدة العسكريّة متثّل رضبة موجعة مو ّجهة إىل الرتاث
اقي" هذا ما أكّد عليه جون كورتيس مدير قسم آثار الرشق األدىن يف
العر ّ
157
املتحف الربيطا ّين.
ويف هذا املوضوع كتبت زينب بحراين ،عاملة اآلثار العراقيّة وأستاذة
التاريخ القديم بجامعة كولومبيا بنيويورك ،من ناحيتها فقالت" :القوات
العسكريّة األمريك ّية مل تكتف بالتغايض عن حامية املواقع التاريخ ّية
واملمتلكات الثقاف ّية فحسب ،بل ساهمت هي نفسها يف انتهاكه .فقد
قصفت هذه القوات جامعة بغداد التي يعود تاريخ إنشائها إىل القرن
الثامن ،وح ّولت مدينة أور إىل قاعدة عسكريّة ووصل األمر ح ّد حفر خنادق
يف أرضها .والدبّابات األمريك ّية تتنقّل يف دروب بابل القدمية يف حركة رمزيّة
158
معبة عن النرص".
ّ
[ ]174يف  ،2004رحلت القوات األمريك ّية من بابل وع ّوضتها القوات
البولون ّية .وخوفا من ر ّدة الفعل الدول ّية عىل األرضار التي لحقت موقع بابل،
أُلحق بالجيش البولوين عاملا آثار بولونيان يك يتولّيا تحرير "كتاب أبيض" حول
حالة املوقع واإلجراءات املتخذة وحتى ال يت ّم نسبة تلك األرضار إليهم.
 157نقلت ذلك جريدة "لوموند" يف  15أوت/أغسطس  :2007عندما ت ُس ّمى بابل القاعدة ألفا.
 158عن األستاذة زينب بحراين يف "رسم خرائط العامل" ()Mapping the World’s
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الحظت بعثتنا وجود قواعد عسكريّة أمريك ّية يف أُور ،وبالخصوص يف
موقع كيش الذي أجرت فيه بعثة يابانيّة لآلثار حفريات ،وحيث طُلب م ّنا
فصودر ما لدينا من آالت تصوير وت ّم اقتياد كل املجموعة
أالّ نلتقط ُص َوراُ ،
تحت الحراسة إىل مركز القيادة يف منطقة ِ
الحلّة.
وقعت هذه الحادثة يوم  30جوان/يونيو يف يوم قائظ بلغت حرارته
مثانية وأربعني درجة ،ومل نتمكّن من اسرتجاع مع ّدات التصوير إالّ بعد
االستظهار بوثائقنا ورخصتنا الرسم ّية التي وقّعها السفري كوردون .وتحت
وعب لنا عن أسفه عىل ما حدث.
الخيمة سقانا العقيد ماء باردا ّ

ويف طريقنا إىل أُوروك (الوركاء) ومنها إىل الرسا ،متكّنا من رؤية موقع
املدينة السومريّة أو ّما القريبة من بلدة تل جوخة ،وهو يتعرض إىل عمليات
تنقيب غري رشعية من غرباء فاجأهم وصولنا من طريق ترابيّة فظنوا أ ّن
دوريّة عسكريّة حلّت باملكان .فتخلّوا عن معاولهم وفؤوسهم وحتى عن
بعض من ِق َربهم .وأمكننا أن نطلع عىل هول ما تعنيه الحفريّات غري الرشع ّية
وعىل التدمري غري القابل للمعالجة الذي تحدثه يف موقع ،هو لحسن الحظّ،
[ ]175موث ّق اآلن أحسن توثيق بصور أقامر صناعيّة يف  2003و 2011قابلة
159
للمقارنة.

ونبّهنا الزميالن العراقيان املصاحبان لنا ،إىل أ ّن اللصوص رسعان ما
سيتفطّنون إىل أنّنا غري مسلّحني مثلهم ،لذا يكون من األفضل مغادرة املكان
 159ت ّم الكشف عنها يف جامعة شيكاغو أثناء معرض عنوانه "كارثة" ،وهذه الصور شاهد عىل املأساة العراقيّة ،جريدة
الكروا الفرنسيّة يف  7فيفري/فرباير .2011
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برسعة .وعندما وصلنا إىل أوروك ،الواقعة عىل بعد ثالمثائة كيلومرت جنوب
بغداد ،كانت الوضعية املوجودة أمامنا ،لحسن الحظّ ،مختلفة متام االختالف.
هذه املدينة ذات األطالل الراجعة إىل أكرث من ثالثة آالف سنة واملحفوظة
عىل أحسن وجه ،تجري فيها منذ سنوات كثرية حفريات تنجزها بعثة أملانية
يف اآلثار .ورشحت لنا رئيسة هذه البعثة السيدة مارغايتا فان آس ،واملوجودة
ضمن فريق الخرباء ،أنّها ظلّت ،طيلة فرتة االضطرابات ،عىل اتصال بالح ّراس
ظل املوقع عىل حاله .وال يفوتني أن أذكر
وبالقبيلة املحل ّية .ولهذا السبب ّ
أ ّن شيخ القبيلة استقبلنا متسلّحا برشاشه وأكّد لنا التزام رجاله بحامية املوقع
والذود عنه.
حالت عاصفة رمل ّية دون زيارة الرسا ،فتنقّلنا إىل أور حيث اتخذت،
من جديد ،قواتُ الجيش األمرييك ،مق ّرا لها يف نفس موقع القاعدة الجويّة
العراقية ومنعتنا من التقاط صور.

[ ]176حريق مكتبات البرصة
بعد ذلك ،متكّنت البعثة من التح ّول إىل البرصة رغام عن التعليامت
التي تلقيناها والتي متنعنا من التنقّل ليال .ولكن م ّرة أخرى ،نصحنا زميالنا
العراقيان بعدم قضاء الليلة بالنارصيّة .ومثلام أرشت إىل ذلك سابقا ،مل يكن
كل محطّات التزويد القليلة العدد ت ّم
من اليسري التز ّود بالوقود وتقريبا ّ
الهجوم عليها .وكان ال ب ّد من وجود دبابة وقوات أمريكيّة لتنظيم طابور
كل محطات الوقود يف مدينة النارصية،
السيّارات الطويل .وبعد أن تنقّلنا بني ّ
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عملنا بنصائح السائقني واقتنينا الوقود من السوق السوداء خارج املدينة.
واقتىض ذلك م ّنا أن نوضّ ح لهم أنّنا لسنا أمريكيني وال جواسيس ...إذ يف
البداية عاملونا بازدراء قائلني" :اذهبوا إىل أصدقائكم األمريكان وسيمدونكم
بالوقود!"
كانت زيارة املكتبة البلديّة بالبرصة ُمنهِكة وال سيام بالنسبة إىل زميلنا
رصح لنا بأنّه أل ّول م ّرة
جان ماري أرنولت ،املتفقّد العا ّم ملكتبات فرنسا الذي ّ
يرى حريقا مبثل هذه البشاعة:
"مل أر ،قبل زياريت للعراق ،تدمريا بهذا الحجم الهائل! مل يبق يشء من
املكتبة البلديّة للبرصة .أنا أتنقّل عرب العامل منذ ثالثني سنة ،وتلك كانت أ ّول
كل يشء ...يف
م ّرة يف حيايت أرى فيها ما رأيت .حقيقة كان األمر مؤملا ...اندثر ّ
البرصة كام يف بغداد اعتمدت نفس الطريقة لتدمري املكتبات ...مل يكن األمر
متعلّقا بأطفال يلعبون بأعواد ثقاب ]177[ .فالكتاب ال يحرتق بسهولة .فيك
160
يستحيل رمادا ال ب ّد فعال من درجات حرارة مرتفعة"...
املؤسسات الثقاف ّية
ومثلام هو الحال يف بغداد ،ت ّم بالخصوص استهداف ّ
لثالث مدينة يف البالد نهبا وتدمريا ُممنهجا .ويف الجامعة ،احرتقت املكتبة
كل ما ميكن حمله مبا يف ذلك مناشب الكهرباء.
أيضا و ُحمل ّ
الطبيعي للمدينة فقد اندثرت
واملشهد مؤسف كذلك يف متحف التاريخ
ّ
تخص ِسباخ جنوب العراق .فهذا املتحف أحرق
منه إىل األبد وثائق مثينة ّ
 160جان ماري أرنولت ،جريدة لوموند الفرنسيّة يف  5أوت/أغسطس .2004
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بالكامل و ُدمرت أبوابه ونوافذه كام هو الحال يف متحف الفلكلور .ويف املقابل
مل يد ّمر متحف اآلثار وإنّ ا اتخذته عائلة مسكنا لها بالق ّوة ومنعتنا من دخوله.
وبعد هذه الزيارة الرسيعة لجنوب العراق رجعت البعثة م ّرة أخرى إىل
بغداد بناء عىل دعوة من بول برمير الذي ق ّرر فتح املتحف الوطني بصفة
استثنائيّة صبيحة يوم  3جويلية/يوليو لعرض كنز منرود الذي أمكن إنقاذه
من الكارثة بحفظه يف دهاليز البنك املركزي.
وقد روى فيليب فالندران الوضعية التي وجد عليها هذا الكنز فقال:
"يف شهر جوان/يونيو ،يف شارع الرشيد بقلب بغداد ،ت ّم تحت إدارة العقيد
املركزي .ويف غرفة ُمصفحة صمد سقفها
بوغذنوس ،فتح دهاليز البنك
ّ
وجدرانها يف وجه الحريق والقصف ،استخرج رجال اإلطفاء الكنز الذي
أي أذى ،زيادة عىل
اكتشفه ُمزاحم محمود وهو مغطى بالطني ومل يصبه ّ
مجموعة من املجوهرات التي اكتشفها [ ]178يف مقابر أور السيري ليونارد
الخاصة بالعائلة الهاشم ّية التي حكمت
ُوويل ودون أن ننىس املجموعة
ّ
161
العراق من  1918إىل ."1958
وهكذا ،شاركت بعثة اليونسكو يف هذا االفتتاح اليتيم للمتحف الوطني
والذي مل يدم إالّ م ّدة نصف يوم .وكان بحضور الحاكم بول برمير والسفري
كوردون املحاطني بإجراءات أمنيّة مذهلة .وقد تابعنا يف حرضتهام تقديم كنز
منرود .ونقل فيليب فالندران ذلك يف كتابه فقال:
 161فيليب فالندران ،املرجع السابق ،ص .203
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"كانت الساعة تشري إىل الحادية عرشة صباحا عندما فُتحت أبواب
قاعة كنز منرود .وكان بداخلها جنود أمريكيون ورجال من الحرس اإليطا ّيل
ودبلوماسيون .وكان بيرتو كوردون والعقيد بوغدنوس يف انتظارنا مع بول
برمير ...الذي متت مصاحبته حتى بلغ تاج مخنست نينوى فأبدى أمامه
عالمات الدهشة بينام كانت آالت التصوير ترسل بريق أضوائها املتتايل".
أثناء هذا العرض لكنز منرودُ ،عرضت كذلك قطع أمكن اسرتجاعها ومن
بينها مزهريّة أوروك الشهرية .ومتكّنت بعثة اليونسكو أن تتحادث طويال مع
الحاكم بول برمير وأن تحيطه علام بالحفريّات غري الرشعيّة التي مازالت
متواصلة يف البالد حسب ما لدينا من معطيات دقيقة ج ّدا يف شأنها وال سيام
بعد أن زرنا جنوب العراق.
بكل
والتقطت لنا صورة جامعيّة مع الحاكم بول برمير وهو محاط ّ
الوطني الفخورين بالفرصة التي أُتيحت لهم لعرض []179
موظفي املتحف
ّ
مجوهرات فريدة تخالها لش ّدة بريقها قد ُصنعت حديثا .وهذا ما جعل
الحاكم يقول عىل سبيل الفكاهة إنّه ال يرى مانعا أن يأخذ إحدى هذه
كل يشء وأغلق املتحف أبوابه من
القالئد هديّة لزوجته .وعند الظهر انتهى ّ
جديد وحفظت الس ّيدة نوال املتوكّل ،مديرة املتحف ،الكنز م ّرة أخرى يف
مكان آمن.
واصلت بعثتنا طريقها نحو شامل البالد لزيارة أربيل حيث ُعقدت
جلسة عمل مع املسؤولني املحليني عن الرتاث يف املتحف الصغري املوجود يف
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موقع القلعة .مل يُلحق النزاع أذى بهذا املوقع الذي س ُيد َرج فيام بعد يف قامئة
العاملي أثناء اجتامع املجلس يف الدوحة سنة  162.2014وطيلة بعثتنا
الرتاث
ّ
التي انطلقت يف شهر جويلية/يوليو  ،2003كانت أربيل املدينة الوحيدة
التي يتوفّر فيها ح ّد أدىن من األمن ،وهذا ما مكّننا من إقامة مأدبة عشاء يف
أحد مطاعم املدينة املحروسة طبعا من القوات األمريك ّية .وهي أيضا املدينة
الوحيدة يف العراق التي مل يُعلن فيها حظر الجوالن.

تدمري تنظيم الدولة اإلسالم ّية لرتاث نينوى واملوصل

كانت الطريق من أربيل إىل املوصل تبدو آمنة .وهذا ما أتاح لنا فرصة
التوقّف طويال يف موقع نينوى الذي مل يكن محروسا بصفة دامئة عىل ما
لكل من نقوش قرص سينا
يبدو ]180[ .وأمكننا أن نعاين الحالة السيئة ّ
رشيب الذي يعود تاريخه إىل القرن السابع قبل امليالد ،والثورين املج ّنحني
اللذين يحرسان مدخل املدينة القدمية.
ويعود تدهور حالتيهام باألساس إىل أثر االنجراف واختفاء السقوف
الواقية التي ت ّم تثبيتها بصفة ظرفية .وقد تس ّبب يف هذه األرضار غياب
الصيانة من جهة ،والرسقات التي طالت عددا من أجزاء النقوش من جهة
ثانية ،والتدمري املتع ّمد لبعض الكتل الحجريّة التي عجز اللصوص عن نقلها
من جهة أخرى .ومل ّا كان هذا القرص قد خضع للبحث وأخذ الع ّينات ،فقد
 162موقع يوافق أربالس يف العرص القديم ،الذي كان يف العرص اآلشوري مركزا سياسيّا ودينيّا ها ّما يف األلفيّة األوىل قبل
امليالد .وتعود العامرة واملساكن املوجودة يف قلعة أربيل ،العاصمة الحاليّة لكردستان العراق ،إىل القرن  19وهي عىل
منط الهندسة العثامنيّة.
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ق ّدرنا أ ّن اسرتجاع األجزاء الحجرية املنقوشة التي ُسقت ،أمر ممكن انطالقا
من الوثائق املتوفّرة.
وكان من الواضح أيضا أ ّن جدران ّتل النبي يونس مل ت ُ َر َّمم منذ أمد
ظل مفتوحا للزائرين وللمتديّنني والح ّجاج من
طويل ،ولك ّن مبنى الجامع ّ
مختلف الديانات ،اليهوديّة واملسيحيّة واإلسالم عىل ح ّد سواء .وهذا املسجد
الذي يجلّه املسيحيون واملسلمون ،هو ذاته الذي د ّمره من يس ّمون أنفسهم
"مجاهدي الدولة اإلسالم ّية يف العراق والشام" .ويف  24جويلية/يوليو ،2014
القس جان فرانسوا مرييغو من البطريركية الكلدانيّة يف بابل ،فقال:
كتب ّ
النبي يونس يف املوصل كان اعتداء رهيبا عىل روح املدينة وعىل
"تدمري جامع ّ
مشاعر سكانها من املسيحيني واملسلمني ...نرجو أن يتمكّن اليهود واملسلمون
واملسيحيون ،يف يوم من األيّام ،ونأمل أن يكون قريبا ،من العودة إليه ليبنوا
دوي من جديد
النبي يونس (جوناس /إيونا) حتى [ ]181يُ ّ
م ْعلام عىل رشف ّ
163
لكل البرش".
الرب ّ
يف نينوى صوت رحمة ّ
عىل تخوم نينوى متت ّد فعال مدينة املوصل الحديثة .وقد دخلناها ملعاينة
وضعيّة املتحف ،بعد أن تجاوزنا عديد حواجز املراقبة العسكريّة األمريكيّة.
دي
درجة التوتر يف املدينة كانت عىل أش ّدها ،أل ّن ابني الرئيس ص ّدامُ ،ع ّ
ُيص ،ف ّرا إليها .ث ّم إ ّن آثار املعارك التي دارت فيها عند دخول الجيش
وق ّ
األمرييك إليها يف أفريل/أبريل  ،2003مازالت بادية للعيان .وعندما مررنا
النبي يونس:
 163من بيان صدر عن البطريركية الكلدانيّة يف بابل بتاريخ  6أوت/أغسطس  2014بعد تدمري مسجد ّ
https://jacmarseille.worldpress.com
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بجامع النوري الذي أنشئ سنة  ،1172الحظنا أ ّن مئذنته مائلة ميالنا واضحا
محل
(لذلك يطلق عليها اسم املنارة الحدباء) .وقد كانت يف سنة ّ 1967
دراسة من جامعة طورينو ،التي أوصت بتدعيم أسسها ،ولكن ذلك مل يتحقق
عىل أرض الواقع.
ومل ّا كان األمن غ َري ُمستتب يف املدينة فقد تعذّر عىل البعثة زيارة املدينة
القدمية واكتفت بزيارة املكتبة املوجودة تحت املتحف واملكتبة الجامع ّية فقط.
ومكنتنا املديرة من زيارة املتحف الذي داهمه اللصوص جزئيّا يف أفريل/
أبريل  .2003وقد رسقوا بعض القطع من الواجهات التي ظلّت مكسورة إىل
اآلن ،وحاولوا إرضام النار فيه ،ولكن لحسن الح ّظ خاب مسعاهم .وإىل ذلك
أي جرد وكانت توصياتنا آنذاك تتمثّل يف "وضع هذا
الوقت مل يت ّم إنجاز ّ
املتحف تحت حامية عاجلة" .ولكنها لألسف [ ]182مل تجد آذانا صاغية،
وأصبحت املدينة منذ  2014العاصمة الدين ّية لتنظيم داعش...
وأكّد الكاتب واملراسل املرموق إيريك بونيي أ ّن "منطقة شامل العراق
كانت ،طيلة قرون ،معربا للقوافل ومحطة من محطّات طريق الحرير القدمية.
وقد شهدت ظهور ماملك صغرية .ونحن وجدنا يف متحف املوصل مجموعات
أثريّة آشوريّة من عهد نينوى ومدينة املوصل بُنيت عىل أنقاض نينوى.
ث ّم غزا املنطقة الفرث ّيون الذين تعود أصولهم إىل إيران ،فأقاموا فيها
مملكة دامت أربعة قرون من  250قبل امليالد إىل  250ميالديا .لذا ك ّنا نجد
يف هذا املتحف خليطا كامال من الحضارات العربية والفارسيّة...
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إ ّن ما ُد ّمر يعود أساسا إىل الفرتة الحرضيّة يف عاصمتها التي تقع عىل
مسافة مائة وخمسني كيلومرتا جنوب املوصل .وهي اليوم ،منطقة يحتلّها
تنظيم داعش .وما قام به يُع ّد عمال شنيعا".164
"سخط شامل بعد تدمري الكنوز القدمية باملوصل" ،هكذا عنونت جريدة
وعبت املديرة العا ّمة ملنظمة
"الكروا" يف عددها الصادر يوم  1مارس ّ .2015
اليونسكو عن أسفها ملا يحدث من "تطهري ثقايف" ،وطلبت عىل الفور دعوة
مجلس أمن األمم املتحدة إىل االنعقاد للنظر يف هذه األزمة .ويف نفس الوقت
أوحت للسيّدة فاطو بنسودا ،امل ّدعية العا ّمة للمحكمة الجنائيّة الدولية
تظل هذه الجرائم بغري عقاب.
بالهاي ]183[ ،برضورة ألّ ّ
كل هذا الحديث يف ما شهده هذا البلد يف تاريخه الحديث
ورمى بنا ّ
املأساوي من تدمري أقدم عليه تنظيم داعش يف شامل البالد وتخصيصا يف
منطقة املوصل .و مل يكن من املمكن أن نتخ ّيل مثل هذا الصنيع أثناء رحلتنا
يف شهر جويلية/يوليو  .2003ويف هذا الصدد ،كتب بيرييك بونّو ،املبعوث
الخاص ملجلّة "لكسرباس" الفرنس ّية ،قائال "بينام كان رشيط فيديو حديث
يُظهر عنارص من تنظيم داعش وهم بصدد تدمري قطع فنيّة يف متحف
املوصل ،كان املطران الدومينييك ميخائيل نجيب يروي الطريقة التي أنقذ
بها ،يف الصيف املايض ،مجموعات كبرية [من الرتاث] ،قبل أن تقع املدينة يف
أيدي الجهاديني."...
 164من مقابلة أجراها يانيك فييل مع إيريك بونيي ،يف مجلّة" :باري-ماتش" 1 ،ماي/مايو .2015
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فعندما دخل الجهاديّون بلدة قرقوش يف  6أوت/أغسطس  2015كان
كل يشءُ .حفظت مئات
املطران ،الذي لجأ إىل سهل نينوى ،قد قرأ حساب ّ
املخطوطات يف صناديق لتكون جاهزة للنقل .ويروي األب ميخائيل نجيب
كل واحد م ّنا ،عىل جناح الرسعة ،األشياء التي تبدو يف تقديره
قائال "وأخذ ّ
أكرث قيمة .أ ّما أنا فأردتُ أن أُنقذ املخطوطات .كان الب ّد من الفرار ،ما يف ذلك
ّ
شك ،ولكن كان الب ّد أيضا من إنقاذ ذاكرتنا ...فشعب بال ثقافة هو شعب يف
عداد األموات".165
إ ّن عمليّة إنقاذ املخطوطات املحفوظة يف املوصل التي أقدم عليها
املطران نجيب تشبه متاما عملية اإلنقاذ التي قام بها "حكيم متبكتو الشجاع،
عبد القادر حيدرة" [ ]184مبساعدة سكّان هذه املدينة املباركة يف مايل ،قبل
استيالء جامعات أنصار الدين عليها .وعىل ح ّد عبارة بيار البيدي ،الصحفي
بجريدة لوموند  21مارس " ،2013مل تُستهدف املخطوطات باعتبارها موروثا
ثقافيّا فحسب ،بل بسبب مضمونها أيضا".
من الثابت أ ّن مدينة املوصل شهدت رسقة قطع [أثريّة] إالّ أ ّن حجم
مم شهدناه يف السنوات  .2016-2012وشهدت تدمريا
الرسقات كان ّ
أقل ّ
مم شهده موقع منرود الذي زرناه ،ووجدنا أنّه َسلِم نسبيا
إالّ أنّه ّ
أقل َه ْوالً ّ
من األرضار .وكذا هو شأن موقع آشور (قلعة ِشقاط) الذي تنقّلنا إليه يف
الجنوين لتنظيم
ّ
 165بيريك بونّو ،مقال بعنوان "الرشق األدىن والرشق األوسط ،أنقذتُ آالف املخطوطات من التدمري
داعش" (األب ميخائيل نجيب) ورد يف عدد مجلة "لكسرباس " الصادر يف  1مارس .2015
وهذه العمليّة شبيهة مبا أقدم عليه "حكيم متبكتو الشجاع" عبد الكريم حيدرة الذي نجح يف إنقاذ قسم كبري من
املخطوطات املحفوظة يف مركز أحمد بابا للتوثيق والبحوث التاريخيّة الذي أنشأته اليونسكو يف الستّينات.
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زيارة طويلة ،ومل نالحظ فيه آثار عمليات تنقيب غري رشع ّية ،عىل عكس ما
شاهدناه يف وسط العراق وجنوبها".
فعىل سبيل املثال ،إ ّن التدمري الذي عايناه يف موقع منرود ،عندما زرناه
مم قامت به عنارص تنظيم داعش الذي
وبدا لنا سليام نسبيا ،كان ّ
أقل َهوالً ّ
محا بقايا مدينة من أه ّم مدن بالد ما بني النهرين ،مدينة اشتهرت بنقوشها
البارزة وبتامثيل الثريان واألسود املج ّنحة ذات الرؤوس البرشيّة ،الّتي ُد ّمرت
بالج ّرافات واملطارق امليكانيك ّية.
وتجري نفس املالحظات عىل آشور التي أطلنا فيها الزيارة ،ومل تكن
تظهر عليها آثار حفريّات غري رشعيّة .ولك ّن هذا املوقع الذي يعود إىل األلفيّة
الثالثة قبل امليالد وكان عاصمة اململكة اآلشوريّة يف ما بني القرن  14والقرن
التاسع قبل امليالد ،كان مه ّددا أكرث بالغرق يف املاء بسبب مرشوع بناء س ّد
عىل نهر دجلة يبعد عن املوقع ثالثني كيلومرتا.
أ ّما املعامل التي ر ّممتها الفرق األملانيّة والعراقيّة فتحتاج ]185[ ،بطبيعة
الحال ،إىل أشغال صيانة إالّ أ ّن صيانتها تبدو حسنة عىل وجه اإلجامل .ويف
ذلك اليوم اآلمن ،يوم  4جويلية/يوليو  ،2003ك ّنا الز ّوار الوحيدين لهذا املوقع
بينام كان سكّان البلدة القريبة يرقبوننا يف فضول ودهشة.

عنارص تنظيم داعش والتطهري الثقايف يف مدينة الحرض
رسعان ما ذكّرنا سائقو الس ّيارات بحقيقة الواقع ،وظهر هذا من خالل ما
بدا عليهم من عالمات التململ والخوف ،إذ م ّرت بالقرب م ّنا سيارة تك ّدس
فيها ما بني ستة وسبعة من األنفار امللثّمني .فسارعنا باملغادرة وواصلنا طريقنا
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اقي األ ّول والوحيد املس ّجل آنذاك
يف رسعة جنون ّية باتجاه الحرض ،املوقع العر ّ
مؤش عىل حفريّات غري
أي ّ
يف قامئة الرتاث العاملي منذ  .1985ومل يكن يوجد ّ
يك
رشعيّة يف هذا املوقع ومحيطه اللذين تحرسهام فرقة من الجيش األمري ّ
وحارس كان يشتيك من انقطاع جرايته منذ شهور.
تعسف ّية
ولقد أُجريت عىل هذا املوقع ،شأنه شأن بابل ،ترميامت ّ
استعملت فيها حجارة نُ ِقش عليها اسم الرئيس املخلوع ص ّدام حسني .وأمل ّت
مم قدمته عاملة اآلثار روبرتا
البعثة ّ
بكل ما ميكن أن يُعرف عن موقع الحرض ّ
فينكو التي كانت ما بني  1993و 1997رئيسة بعثة إيطالية .ويتعلّق األمر
هنا مبوقع أثري عراقي آخر يوجد يف أعىل بالد ما بني النهرين ،ويتمتّع برمزية
فائقة .وهو ،حسب رأي املؤ ّرخ خافيري تاسيدور "مدينة أسستها قبائل عرب ّية،
ه ّيأها عىل ما يبدو الفرث ّيون فأصبحت مملكة يف النصف األ ّول من القرن
الثاين ميالديّا .وغالبا ما تعترب دولة عازلة بني [ ]186اإلمرباطوريّة الرومان ّية
166
واإلمرباطوريّة الفرث ّية".
ولهذه املدينة القدمية التي تع ّد أ ّول عاصمة أل ّول مملكة عربية ،شكل
دائري ّ
حدي املركز يبلغ سمكهام ثالثة
يدل عليه وجود سورين متحاذيني متّ ْ
ّ
يحتل
أمتار ومازالت حالتهام حسنة عىل امتداد ثالثة كيلومرتات .وقد كان ّ
الجزء األوسط من هذه املدينة "تيمينوس" أو حرم مق ّدس يض ّم عددا من
املعابد تحمل أسامء آلهة ذات أصول إغريق ّية وآشوريّة وعرب ّية ومن حضارة
العقائدي.
بالد ما بني النهرين ،لتكون شاهدا عىل رضب من التوافق
ّ
166 Javier Teixidor, "dans Notes Nabatéennes", Syria, vol. 43/1, 1966, p.97.
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لقد عاي ّنا أ ّن الجنود األمريكيني الذين يحرسون املوقع ،اتخذوا معبد
الخاص بالثالوث
الديني
اإلله شحريو مركزا إلقامتهم ،والحال أنّه ميثّل املعلم
ّ
ّ
اإللهي الحرضي 167املكون من مارين ومارتن ويار مارين .وتبعا لهذا ،فإ ّن ما
أقدموا عليه يعترب أمرا غري مقبول ألسباب واضحة متصلة بالتل ّوث ،وبتدهور
أثري له قيمة كبرية .ولألسف ،تضاعفت هذه األرضار بشكل
حالة موقع ّ
واضح ،بعد مرور عرش سنوات عىل البعثة ،عندما بسط تنظيم داعش
اإلرها ّيب نفوذه عىل املنطقة.
ويف  7مارس  2015استنكرت السيدة إيرينا بوكوفا "تدمري مدينة الحرض
الذي ميثّل منعرجا يف اسرتاتيجية مرعبة ترمي إىل التطهري الثقا ّيف يف العراق"
العاملي.
واحت ّجت عىل الهجوم الذي تع ّرض له موقع من مواقع الرتاث
ّ
وعش ّي َة تدمري موقع منرود الرائع ن ّدد األمني العا ّم لألمم املتحدة بان يك-مون،
رصحا بأ ّن "التدمري املتع ّمد ملوروثنا املشرتك ميثّل جرمية حرب
من جهته ،م ّ
واعتداء عىل اإلنسانيّة جمعاء".
[ ]187مل ّا عدنا إىل بغداد يف جويلية/يوليو  ،2003ال أحد منا كان يستطيع
أن يتخ ّيل أ ّن الوضع ّية ستتدهور إىل هذا الح ّد .فأثناء آخر لقاء لنا بالسفري
كوردون ،ألححنا عىل الوضع ّية الهشّ ة للمواقع التي زرناها ،وعىل أهمية
إيفاد دوريّات منتظمة إىل املواقع التي تتع ّرض لعمليات تنقيب غري رشع ّية،
يك تركيز مخيّامته يف مواقع رئيسيّة
وعىل رضورة أن يتج ّنب الجيش األمري ّ
من الرتاث الثقايف العراقي.
 167مارين أو مرن "ربنا" ومارتن أو مرتن "سيدتنا" وبار مارين أو بر مرجان "ابن ربنا" (املرتجم نقال عن فصل مملكة
الحرض يف ويكيبديا).
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بعد بعثة اليونسكو األوىل إىل بغداد يف شهر ماي/مايو  ،2003حقّقت
كل أهدافها املتمثلة يف تقديم تقييم
البعثة الثانية إىل العراق يف نفس العامّ ،
كامل لوضع ّية أه ّم املعامل ،واملواقع األثريّة ،واملؤسسات الثقاف ّية يف مجمل
البالد .لقد قطعنا ،يف ما يزيد عىل أسبوع ،قرابة أربعة آالف كيلومرت ...وهذا
كان من املفروض أن يسمح بإرساء تنسيق ُدو ّيل للجهود يف عمل ّية عا ّمة ترمي
إىل إعادة تهيئة الرتاث الثقا ّيف يف العراق.
عمنُ ،دعينا إىل عقد ندوة صحف ّية ،وما إن تسلّم املدير
ومل ّا وصلنا إىل ّ
العا ّم ،كواشريو ماتسورا ،تقرير البعثة حتى ق ّرر تقديم اقرتاح للمجلس
التنفيذي يدعو إىل إنشاء لجنة دوليّة للتنسيق من أجل حامية الرتاث الثقا ّيف
يف العراق ،قياسا عىل اللجان التي أنشئت من أجل كمبوديا وأفغانستان.
وأعطى يف نفس الوقت إشارة انطالق تحضريات االجتامع الثالث لخرباء
اقي .وانعقد االجتامع يف طوكيو يف غ ّرة
اليونسكو من أجل حامية الرتاث العر ّ
شهر أوت/أغسطس .2003
وإثر ذلك ،اجتمعت اللجنة الدول ّية للتنسيق م ّرتني ،األوىل يف ماي/
مايو  ]188[ ،2004والثانية يف جوان/يونيو  .2005و ُخ ّصص االجتامع الثاين
للنظر يف وضع ّية موقع بابل تبعا لصدور "الكتاب األبيض" الذي صاغه فريق
علامء اآلثار البولونيني املصاحب لفرقة قوات حفظ السالم البولون ّية التي
تابعت جميع
استق ّرت ببابل عوضا عن الفرقة األمريك ّية .وبطبيعة الحال
ُ
هذه االجتامعات التي كان من املنتظر أن تسفر عن إطالق عمليات إعادة
تأهيل كربى ،عىل غرار ما ت ّم يف كمبوديا.
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ث ّم إ ّن مكتب اليونسكو الذي بعث يف العراق كان من املفروض أن يؤ ّمن
تكف الوضعيّة األمنية عن التدهور،
عودة عمليات الصون ،ولكن ،لألسف ،مل ّ
عمن م ّدة سنوات .أ ّما األطراف املانحة،
ونُقل املكتب من العراق ليستق ّر يف ّ
فأخلّت بتع ّهداتها ومل تتحقّق عىل النطاق الواسع إالّ بعض عمليات ،مثل
رضر بسبب انفجار ،وترميم الجزء
ترميم الجامع
ّ
العسكري بسام ّراء الذي ت ّ
العلوي من املئذنة ال َملْويّة الذي أصيب بقذيفة .ومل تحظ بالتمويالت الالزمة
ّ
مم مكّن من انطالق عمليات تنقيب وترميم لبيوت تقليديّة.
إالّ قلعة أربيل ّ
إ ّن األحداث التي ميّزت ما ُس ّمي بـ "الربيع العريب" أث ّرت ،عىل وجه
التخصيص ،يف العراق وسوريا ،تأثريا عميقا .ثم إ ّن االنعدا َم التا ّم لألمن يف
بعض مناطق هذين البلدين ،وعود َة النزاعات مل ُيكّنا من مواصلة عمليات
ترتصد الرتاث
ترصدت ،ومازالت ّ
الصون ،بل ع ّمقا ح ّدة التهديدات التي ّ
فكل األخبار التي تنقلها ،يوميّا ،وسائل اإلعالم عن العراق وسوريا
الثقا ّيفّ .
وعن اليمن وليبيا أيضا ،تظهر الصعوبات التي تواجهها منظمة اليونسكو يف
وسنظل نقول ونك ّرر بأنّها منظمة ال متتلك قوات عسكريّة
ّ
التد ّخل امليداين.
وال دبابات.
أي
أبي إىل ّ
[ ]189لقد حاولت ،من خالل عرض رسيع لحاالت النزاع ،أن ّ
ح ّد يُتاح للمرء أن يكون عىل أرض امليدان وأن يق ّدم للزمالء سندا لطاملا مت ّنوه
اليومي مع الخوف من األرضار الجانب ّية ،ومن
وطلبوه بإرصار يف تعايشهم
ّ
القنابل ومن شظايا القذائف ،دون أن نتح ّدث عن أسوأ ما ميكن أن يصيب
أحدهم ،وهذا ما حصل للمرحوم خالد األسعد ،واحد من أملع علامء اآلثار
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يف سوريا ،واملسؤول عن موقع تدمر ،إذ قطع أتباع تنظيم داعش رأسه ث ّم
سجل
علّقوه عىل أحد أعمدة املوقع .وسيُس ّجل اسمه مع زمالء آخرين يف ّ
الشهداء الذين ف َد ْوا الرتاث بحياتهم.

[ ]191خاتمة

[ ]193حفْظ التّراث لألجيال القادمة
الصاعات التي نشبت خالل العقود الثالثة املاضية ،تزايدا مطّردا
شهدت ّ
يف استهداف رموز الثقافة ،قصد تدمري هويّة الشّ عب ودفعه إىل مغادرة
أرضه ،يف بعض األحيان ،ومحو ذاكرته .وهذا هو ما َشع يف تطبيقه نظام
املجسمة ،وما يواصل القيام به
طالبان عرب استهداف جميع أصناف التّامثيل ِّ
يف الوقت الراهن أتباع املجموعات اإلرهابية مثل تنظيمي القاعدة وداعش،
يف ع ّدة دول من املنطقة العربية وكذلك يف منطقة الساحل اإلفريقي ويف
تونس وليبيا.
الضب من التدمري ر ّد فعل املجموعة ال ّدولية التي سارعت
وقد أثار هذا ّ
إىل اإلدانة الجامعية ،ال باالستناد عىل النصوص املعياريّة ملنظمة اليونسكو
التاث الثقايف فحسب ،بل باالستناد أيضا عىل نصوص
واملتعلقة بحامية ّ
املحكمة الجنائ ّية ال ُّد َول ّية وذلك ُمنذ اللحظة التي وصف فيها األمني العام
ملنظمة األمم املتحدة واملديرة العا ّمة لليونسكو عمل ّيات التّدمري املتتابعة
بأنّها "جرمية ض ّد اإلنسانية".
التاث الثّقايف الذي حدث خالل الحرب العاملية الثانية،
وقياسا عىل تدمري ّ
رأتْ املجموعة ال ُّد َوليّة أ ّن اتفاقية الهاي لعام  1954كانت أداة كافية لذلك.
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وأع ّد الربوتوكول الثّاين من ات ّفاقية [ ]194الهاي ( )1999من ِقبل
التغي الذي شهدت ْه طبيع ُة ال ّنزاعات ،وعىل أ ّن
اليونسكو ليؤكّد عىل هذا ّ
املجموعة ال ُّد َول ّية يجب أن تواصل ضبط اآلليات التي ميكن أ ْن تستجيب
التاث الذي لحقته أرضار جسيمة أثناء مثل
للطّلب املتزايد يف مجال حفظ ّ
هذه ال ّنزاعات.
تغيتْ  ،إذ قلّام
ومنذ ذلك الحني ،رأينا ّ
بكل وضوح أ ّن طبيعة الحروب ّ
تكون مسألة أطراف ُد َولية ومعارك تدور بني جيوش نظام ّية ،فقد أصبحت
مسألة رصاعات داخلية تخوضها مجموعاتٌ غري نظاميّة تبدو أيديولوجيتها
املتط ّرفة َع ِصيّة عىل التّحديد ،رغم نعتها غالبا بأنّها إسالمية .فعمليّات القتل
َ
األهداف الحقيق ّي َة لهذه املجموعات
التاث هي
واالغتصاب واالعتداء عىل ّ
كل رؤية تخالف ُرؤيتها ،كام أوضح ذلك أحسن توضيح
التي تريد قمع ّ
رشيط "متبكتو" الذي أُنجز سنة .2014
التاث الثقايف هدفا مقصودا فعال
خالل هذه ال ّنزاعات الداخلية ،أصبح ّ
بال ّنسبة إىل الفصائل اإلرهاب ّية املتحاربة التي وجدت فيه مصدر دخل مرب ًحا
واللما ّدية هي املع ّرضة
أصبحت هذه املمتلكات امل َا ّديّة ّ
تصعب ُمراقبتُه .وقد
ْ
الشعي والتدمري داخل مناطق ال ّنزاع عىل الرغم من
للسقة واالت ّجار غري ّ
ّ
الصادرة يف الغرض.
ال ّنصوص ال ُّد َولية ّ
وتذهب اليونسكو إىل" ،أ ّن الدرس ال ّرئييس املستخلص من تطبيق هذه
املعايري عىل املستوى الوطني هو أ ّن الوقاية وااللتزام عىل املدى الطّويل
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أي أزمة سواء كانت طبيعية أو من فعل
رضوريّان يف التّخفيف من تأثري ّ
تتول
اإلنسان .وهذا يتطلّب قيادة قويّة ،باإلضافة إىل قدرات وطنية ومحلّيّة ّ
اليونسكو املساعدة عىل تعزيزها لدى الدول األعضاء عن طريق عمليات
دفاع وتوعية ،إضافة إىل [ ]195تقديم املشورة والتّكوين .وقد أثبتت التجربة
أ ّن تدريب املهنيني املحلّيني وتكوينهم هو أفضل ضامن لحفظ سالمة الرتاث
الثقايف يف حال حدوث أزمة .ولهذا السبب ،ينبغي أن تركّز الجهود الهادفة
إىل تعزيز القدرات الوطنية وتوعية السكّان املحلّيني برضورة الحامية العاجلة
يصح
للرتاث الثقايف ،عىل الوقاية بدال من التد ّخل يف اللّحظة األخرية .وهذا ّ
الصعب ،بل ِمن املستحيل
خاص يف فرتات ال ّنزاع عندما يكون من ّ
بشكل ّ
ُ
رضرة".168
وصول املساعدة ال ُّدولية إىل املناطق امل ُت ّ

وضع حدّ لسياسة األرض املحروقة

ظلّت املجموعة ال ّدول ّية ،منذ ع ّدة سنوات ،مدع ّوة إىل تعزيز دورها،
بصفتها جهة مانح ًة ،يف دعم جهود إعادة إعامر البلدان املترضرة من
النزاعات ،زياد ًة عىل دورها يف تنسيق العمليّات املعقّدة الهادفة إىل ترميم
رضر وإعادة تأهيله.
ّ
التاث املت ّ
ّإل أ ّن املؤسف يف أغلب يف األحيان ،كام بيّ ّنا آنفا من خالل سلسلة
ظل م ّد ًة طويل ًة يف مأمن،
التاث الثقايف الذي ّ
األمثلة املعروضة أعاله ،هو أ ّن ّ
أصبح الهدف املفضّ ل للجامعات املسلّحة بسبب قيمته ال ّرمزية وداللته عىل
 168اليونسكو تع ّزز عملها من أجل املحافظة عىل الرتاث املع ّرض للتّلف 12 ،أوت/أغسطس .2014
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الهويّة ،والحال أنّه كان ينبغي أن يكون أداة تقارب ومصالحة بني الفصائل
امل ُتحاربة.
يف أغلب األحيان ،مثّلت اإلحالة عىل الرتاث املشرتك نقطة االنطالق يف
استئناف الحوار [ ]196وبناء مستقبل مشرتك .ويقوم ِمثَاال املصالحة األملانية
الفرنسية بعد الحرب العاملية الثانية ،واملصالحة الجارية يف يوغسالفيا
السابقة شاهدين عىل ذلك.
ومن الواضح أن اليونسكو هي الوكالة الوحيدة من بني وكاالت منظمة
ينص اختصاصها عىل وجه التحديد عىل حامية الرتاث
األمم املتحدة التي ّ
الثقايف ،والتي ينبغي أن تكون ،بفضل دعم الوكاالت التابعة لألمم املتحدة
واملنظّامت غري الحكومية ،يف الطليعة من أجل النهوض بهذه امله ّمة .ويف هذا
الصدد أدرج دورها التنسيقي يف منظومة اللجوء إىل "مجموعة األمم املتحدة
للتنمية" 169من أجل إعادة إعامر البلدان التي كانت ضح ّية للحرب ،وقد توىل
إطالق العملية األمني العام ملنظمة األمم املتحدة.
ولهذا وجب عىل منظّمة اليونسكو أن تكون ضامنا لتنفيذ الوسائل
القانونية الدولية يف مجال حامية الرتاث الثقايف ،وأن تع ّزز يف اآلن نفسه
الحوار بني الثقافات وتش ّجع عىل الحفاظ عىل التن ّوع الثقايف وإثرائه.
وقد أمكن لنا الوقوف عىل ذلك ،بشكل خاص ،يف أمنوذج "املامرسة
التاث يف كمبوديا ،تلك العملية التي
الج ّيدة" التي مثّلتها عمل ّية إعادة تأهيل ّ
 169مجموعة منظمة األمم املتحدة للتنمية [هذا اسمها القديم الذي استعمله املؤلف ( )UNDGثم تغريت التسمية
حاليا ( :)UNSDGمجموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة (املرتجِم)].
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حازت ثناء الجميع .فبالنسبة إىل هذه البالد ،أوكلت املجموعة الدولية إىل
حل يستند إىل تنسيق املساعدة املالمئة يف إطار
اليونسكو مسؤولية تقديم ّ
مسار حفظ الرتاث الثقايف وتثمينه يف هذا البلد الخارج للت ّو من رصاع دموي
لتظل منطقة
طويل األمد .ومن حسن الحظ أن أصبحت كمبوديا مرفأ سالمّ ،
أنغكور ،بال ّ
شك ،أه ّم وجهة سياح ّية يف منطقة جنوب رشق آسيا.
ومع ذلك ،فإنه من واجبنا أن نشري إىل أنّه عىل الرغم من الظروف []197
الصعبة للغاية يف أغلب األحيان ،تواصل بعض املنظامت غري الحكومية العمل
من أقرب مكان ممكن من ميدان النزاعات ،كام هو الحال يف ما قامت به
دروع الرتاث الزرقاء .ويف ذات السياق ،أو ّد ،من خالل التذكري أحداث -2003
 2004يف كوسوفو ،التنوي َه بأنشطة املنظمة غري الحكومية "تراث بال حدود"
(السويد) وال س ّيام باالجتامع األخري الذي ُعقد يف مق ّر املركز الثقايف السويدي
بباريس يوم  11جويلية/يوليو  2007برئاسة السفري ال ّراحل أندرياس آضال
مندوب السويد الدائم لدى اليونسكو الذي حاول تقديم العون لرتاث
الطائفتني الرصب ّية واأللبانية يف كوسوفو.
ولختم هذه السلسلة من األمثلة ،أو ّد أن أذكّر كذلك بالنزاع اإلرسائييل
حل له
الفلسطيني يف منطقة الرشق األوسط الذي مل يت ّم ،لألسف ،إيجاد ّ
منذ عام  ،1948وباملشكلة البالغة التعقيد املتمثلة يف حامية الرتاث الثقايف
يف القدس ،تلك املدينة التي لها قيمة رمزيّة عالية يف ال ّديانات التّوحيديّة
الثّالث.
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السلطات اإلرسائيل ّية عقب
وقد ب ّينت الحفريات األثريّة التي قامت بها ّ
انهيار مد ّرج باب املغاربة خالل شتاء  2005-2004مدى تعقّد الوضع يف
هذه املدينة املس ّجلة يف قامئة الرتاث العاملي وعىل الئحة الرتاث العاملي
املع ّرض للخطر.
أثناء أشغال الدورة  34للجنة الرتاث العاملي التي انعقدت خالل شهر
كل من إرسائيل
نت وسيطا بني وفود ّ
جويلية/يوليو  2010مبدينة برازيليا ُع ّي ُ
واألردن وفلسطني لتدارس نقطة من جدول األعامل متعلقة بالقدس القدمية
وأسوارها .وبعد ساعات طويلة من املفاوضات ظهر آنذاك بصيص من األمل
بعد املصادقة بالتوافق عىل القرار [ ]198الذي يتعلّق بهذا املوقع .ولكن،
حل توافقي.
منذ ذلك الوقت ،تالىش ،لألسف ،األمل يف الوصول إىل ّ
من رساييفو إىل أنغكور مرورا بباميان وتدمر ومأرب وإبال وسام ّراء
التاث الثقايف خالل
واملوصل ومنرود باإلضافة إىل ع ّدة مواقع أخرىّ ،
ظل ّ
السنوات املاضية يف أغلب األحيان هدفا لرصاعات سياسية وعرق ّية أو دين ّية.
ولكن عندما يستعيد السالم مكانته ،فإ ّن تأهيل وتثمني هذه املواقع ذات
القيمة الرمزيّة العالية ،وما يتصل بها من أشكال التعبري الفني املنتمية إىل
الرتاث الالمادي ،قد يسهم أحيانا يف تعزيز عملية املصالحة الوطنية وإعادة
إحياء النشاط االقتصادي.
بنص من نصوص اليونسكو يؤكّد
وبو ّدي يف هذا الصدد أن استشهد ّ
ويعب عنه
[فيه] أ ّن "الرتاث الثقايف لشعب ما هو ذاكرة ثقافته الح ّيةّ ،
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بأشكال متن ّوعة للغاية ما ّديّة والما ّديّة .ثم إ ّن أصول هذا الرتاث متع ّددة
الخاصة ،ويتع ّرف
أيضا .فعندما يتتبّع شعب من الشعوب ،جذوره الثقافيّة
ّ
عىل التأثريات العديدة التي أث ّرت يف تاريخه وشكّلت هويّته ،يكون أكرث
استعدادا إلرساء السلم مع شعوب أخرى ،قصد إرساء ُس ّنة الحوار املمكن
ِ
بنحت مستقبله".
والسامح له
يف هذه املقالة املتواضعة التي ج ّرتني إىل التذكري كيف وجدت اليونسكو
نفسها يف مواجهة الرصاعات التي اندلعت يف مناطق مختلفة من العامل،
وكيف نهضت هذه املنظمة بامله ّمة الشاقّة املتمثلة يف صون الرتاث يف حاالت
النزاع ،بدا يل أ ّن أح َدثها يطرح تحديات جديدة.
إنّه ملن املبهج أن نرى املجموعة [ ]199الدولية ،تبعا لنداءات املديرة
العا ّمة إيرينا بوكوفا ،تنجح يف رفع قضية الرتاث الثقايف والدفاع عنه إىل أعىل
مستوى يف هيئات منظمة األمم املتحدة :فبفضل قراراته األخرية حول العراق
عب مجلس األمن عن دعمه الحاسم املطلوب لوضع ح ّد ملحو الذاكرة
وسوريا ّ
ولسياسة األرض املحروقة التي أصبحت من اختصاص املنظامت اإلرهابية.
وبإمكان العمليات التي تت ّم عىل امليدان بهدف إعادة تأهيل الرتاث الثقايف،
وحتّى إعادة بنائه ،أن تستفيد من هذه التغطية ،ومن هذا االلتزام السيايس
الذي ال ب ّد منه.170
 170أ .كاليغويري" :تكفّل مجلس األمن برعاية املصلحة العا ّمة لإلنسانية يف حامية الرتاث الثقايف واملحافظة عليه ،وهي
مسؤولية ظلّت إىل حد اآلن املحدّدة ملعايري اليونسكو وميدان اختصاصها املطلق تقريبا وإن كان نطاق تدخّلها
محكوما مبا ورد يف البند السابع من ميثاق منظّمة األمم املتّحدة" ،وارد يفhttp://revel.unice.fr/psei/index. :
html?id=717
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من التح ّديات الكربى التي يواجهها العامل املعارص ،ظهور التط ّرف يف
صل الله
تأويل النصوص اإلسالمية املق ّدسة ،القرآن وس ّنة الرسول مح ّمدّ ،
عليه وسلّم ،من ِقبل املجموعات املتط ّرفة التي بث ّْت ومازالت تبثّ ال ّرعب
بني السكّان داخل املناطق التي سيطرت عليها يف العراق وليبيا وسوريا
واليمن ،وراحت تستهدف الرتاث الثقايف.
ويف هذا الصدد تعالت عدة أصوات رسم ّية ،وشهدنا منذ شهر ديسمرب 2014
تدخل واحدة من أرفع املؤسسات الدينية يف العامل اإلسالمي وأكرثها حظوة
رصح رئيسها سامحة
باالحرتام ]200[ ،ونعني بها جامعة األزهر بالقاهرة ،إذ ّ
شيخ األزهر أحمد الطيّب ،خالل ندوة نظ ّمت بالقاهرة يف ديسمرب  2014وض ّمت
علامء يف الدين من حوايل عرشين بَلَ ًدا" :إ ّن املجموعات املسلّحة ترتكب "جرائم
بربرية نكراء" وتلبس لبوس اإلسالم ،هذا الدين املق ّدس .وقد س ّمت نفسها "دولة
إسالمية" يف محاولة منها لنرش إسالمها املغشوش...أنا ما ّ
انفك أتساءل ليْ َل نها َر
عن أسباب هذه الفتنة العمياء ،وهذا البالء العريب امللطّخ بال ّدم".171
ويف نفس االتجاه ،تولّت املديرة العا ّمة لليونسكو السيدة إيرينا بوكوفا
خالل زيارتها الرسمية إىل القاهرة يوم  13ماي/مايو  2015وبعد مقابلة فضيلة
شيخ األزهر ،إلقاء محارضة يف جامعة األزهر حول "الدور األسايس للحوار بني
الثقافات ومن أجل معرفة أكرث دقّة بال ّدين تعزيزا للتسامح والتفاهم املتبادل".
 171ورد يف [جريدة] لومند ،نقال عن وكالة فرنسا لألنباء ووكالة رويرتز ،بتاريخ  3ديسمرب  2014ضمن املقال املعنون
"شيخ األزهر يف القاهرة يُدين جرائم [تنظيم] الدولة اإلسالمية".
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وقد ش ّددت السيدة بوكوفا عىل أهمية قيام جميع القادة ،مبا يف ذلك
السلطات الدينية ،بتعبئة الشباب من أجل الر ّد عىل الخطب املضلّلة التي
يلقيها أولئك الذين يسعون إىل تشويه رسالة ال ّدين.
كام تو ّجهت بالشكر إىل جامعة األزهر عىل "إدانتها لتدمري الرتاث الثقايف،
وعىل جهودها يف توعية شباب العامل برسالة اإلسالم الحقيقيّة".172
[ ]201ما انفكّت هذه الجامعة ورئيسها يذكّران بانتظام بأ ّن "تدمري
تراث اإلنسانية أمر تح ّرمه رشيعتنا كام تح ّرم رسقة اآلثار الفنية القدمية".173
أ ّما بالنسبة إىل الباحثني يف العلوم االجتامعية ،كام هو األمر بالنسبة
إىل الشخصيات الدينية اإلسالمية ،فإ ّن عالقة اإلسالم بحامية الرتاث مسألة
ال تشوبها شائبة كام ّبي ذلك بوضوح "إعالن الدوحة" الصادر يف ديسمرب
 .2001كام ميكننا النظر عىل وجه الخصوص يف دراسة حديثة أنجزها األستاذ
محمود ال ّذ ّوادي ،من جامعة تونس ،وقد جاء فيها ما ييل" :للقرآن تص ّور
أبستمولوجي للتمثيالت الثقافية بوصفها مك ّونات مميّزة للجنس البرشي .إ ّن
النفخ الثقايف ال ّربّاين يف آدم دون كل املخلوقات األخرى هو نفخ له جذور
وطبيعة ميتافيزيقية حسب املنظور القرآين .إ ّن منبعه ال يتّصل بالدنيوي ،بل
ِمت منه الكائنات األرضية و ُع ِه َد به إىل اإلنسان وحده .وقد
بال ّربّاين الذي ُحر ْ
أشار القرآن رصاحة إىل الطبيعة املاورائيّة لل ّنفخ الثقايف الذي ُخ ّص به اإلنسان
 172وثيقة "اليونسكو" املؤ ّرخة يف  13ماي/مايو  :2015يف مرص املديرة العا ّمة لليونسكو تدعو إىل التّكاتف من أجل الرتاث
والتعصب.
قصد د ْحر التط ّرف
ّ
 173أوردته مجلّة "جون أفريك" يف عددها الصادر يوم  31ماي/مايو  2016تحت عنوان :تدمر" ،معركة يف سبيل اإلنسانية"
وفق ترصيح األزهر.
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دون سواه ،ما يعني أ ّن ال ّنفخ الثقايف يف صدر آدم مر ّده إىل الجوهر اإلالهي
ونفخت فيه من روحي فَ َق ُعوا له ساجدين" ِ
(الحجر ،اآلية
ذاته"" :فإذا س ّويتُه
ُ
 ،29وص ،اآلية .)72
وتبعا لذلك فإ ّن التّص ّور القرآين للطبيعة املاورائيّة للتّمثالت الثقافية
املميّزة للجنس البرشي ال وج َه ّ
للشك فيه البتّة ".174
[ ]202كام ميكننا االستشهاد بالشيخ جاد الحق شيخ جامع األزهر الذي
أصدر فتوى يوم  11ماي/مايو  1980حول إنشاء املتاحف يف مرص مؤكّدا
السالفة ليست مح ّرمة
فيها أ ّن "التامثيل والنقوش وال ّرسوم املوروثة عن األمم ّ
ُ
الهدف من عرضها ليس العبادة والتمجيد .بل إنّه يجب حفظها لِام لها
مادام
من أهمية يف دراسة التاريخ .وقد ذكر يف هذا الصدد آية قرآنية تحثّ عىل
التأ ّمل يف تاريخ األمم املاضية.
"أَ َولَ ْم يَ ِس ُريوا ِف األَ ْر ِض فَ َي ْنظُ ُروا كَ ْي َف كَا َن َعا ِق َب ُة ال َِّذي َن ِم ْن قَ ْبلِ ِه ْم كَانُوا أَشَ َّد
ِم ْن ُه ْم قُ َّو ًة َوأَث َا ُروا األَ ْر َض َو َع َم ُرو َها أَكْثَ َ ِم َّم َع َم ُرو َها َو َجا َءتْ ُه ْم ُر ُسلُ ُه ْم بِالْبَيِّ َن ِ
ات
ف ََم كَا َن اللَّ ُه لِ َيظْلِ َم ُه ْمَ ،ولَ ِك ْن كَانُوا أَنْف َُس ُه ْم يَظْلِ ُمونَ" (الروم ،اآلية .175)9

التاث
املنافع االقتصادية لحفظ ّ

التاث التاريخي كان ،عىل وجه
من جهة أخرى ،أو ّد أن أذكّر بأ ّن حفظ ّ
الخصوص ،أحد املجاالت الثقافية التي تُعترب "قابلة للتّعامالت البنكية" .فمنذ
 174محمود الذ ّوادي" ،نظرة أخرى حول الثقافة :وجهة النظر اإلسالمية" ،املجلّة العامل ّية للعلوم االجتامعية ،عدد ،2007
 193/3ص .29
 175وردت اآلية مبتورة من قوله تعاىل "فام كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون" فأمتمناها( .املرتجِم)
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السبعينات كانت املبادرة من برنامج األمم املتحدة للتنمية والبنك العاملي
نهاية ّ
التاث امل ُشيّد وتطوير الصناعات التقليدية.
اللذيْن رشعا يف توفري األموال لحفظ ّ
خصصت ميزانيات للدراسات
ثم إ ّن املفوض ّية األوروبية ،من جهتهاّ ،
املتعلقة بإعادة تأهيل [ ]203مراكز تاريخية حرضية وال سيّام يف إطار
املتوسط .ففي هذه املراكز التاريخية
الخاصة مبنطقة البحر األبيض
املشاريع
ّ
ّ
ثبت أ ّن عمل ّية تخصيص بعض املعامل التاريخية ذات الصبغة العقاريّة
العمومية ،ألنشطة أخرى ،هي يف الغالب أنشطة َمتحف ّية ،ميثّل نظاما تنافس ّيا
ميكن أن يسهم يف تنشيط القاعدة االقتصادية لألحياء القدمية يف مدينة من
املدن وأن يولّد مداخيل ومواطن شغل.
وهكذا ،رسعان ما وجد شعار "حفظ [الرتاث] مجلبة للمنافع" الذي صيغ
يف اململكة املتحدة خالل الثامنينات أتباعا يف جميع أنحاء العامل ،شأنه شأن
مبدأ "صون [الرتاث] دعامة للتنمية" الذي اكتسب رشع ّية.
التاث"
وميكننا استحضار عمل عدد من الخرباء حول مسألة "اقتصاد ّ
الجديدة ،أقول كالمي هذا وأنا أفكّر بصفة خاصة يف مؤلفات السيدة بنح ّمو
األستاذة يف جامعة الرصبون بباريس ،وال ّراحل والرت سنتقاطا من جامعة
التقنيات بتورينو.
املؤسسات املالية ،مثل البنك العاملي،
وكام سبقت املالحظة ،أبدتْ
ّ
أجريت عىل امليدان،
بالتاث الثقايف حيث اعتُرب ،بعد دراسات عديدة
ْ
اهتامما ّ
رصف وتنمية اقتصادية واجتامعية.
أنّه يقرتن مبشاكل ت ّ
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ليست له عالقة ت ُ ْذكَ ُر بعامل األعامل املعروف،
التاث
ْ
ومع ذلك فإ ّن اقتصاد ّ
الخاصة بالثقافة ال تدخل يف نفس دائرة
رصف يف املوارد
ّ
كام أ ّن طريقة التّ ّ
تسيري املمتلكات والخدمات.
إىل ح ّد الساعة مازلنا دوما يف املرحلة التّجريبية ،ولكن ِمن امل ُش ّجع أن
رصح أ ّن "هذا التن ّوع الثقايف
نرى رئيس البنك الدويل جاميس د .ولفنسن ي ّ
ّ
فحسب ،بل هو جدير بالحامية
الث ّي ليس [ ]204كنزا علينا أن نبتهج به
ُ
الكاملة متاما مثل التّن ّوع البيولوجي يف كوكبنا .ولهذه األسباب فإنّنا ،يف البنك
العاملي ،نعتقد أ ّن احرتام ثقافات الشّ عوب وهويّاتها عنرص جوهري ينبغي
السكّان ،أن يقرأ له حسابا".
كل ّ
عىل ّ
متش محو ُره التنمية ملصلحة ّ
إ ّن ال ّرهان الثّابت هو التّوفيق بني [استثامر]الفرص االقتصادية واملحافظة
التاث دورا أكرب يف مجال
التاث .ويف اآلن ذاته من املتوقّع أن يلعب ّ
عىل ّ
التنمية الس ّيام بسبب التنمية السياحية التي متثّل بالنسبة إىل العديد من
البلدان مصدرا ها ّما للمداخيل والتّشغيل.
اللزمة
إ ّن دور السياحة ،إذا ما نُظر إليها عىل أنّها وسيلة لتنمية املوارد ّ
لحفظ الرتاث ودفع التنمية بصفة عا ّمة ،يصبح أمرا بديه ّيا .فالندوة الدولية
كل من السلطات الكمبودية ومنظمة اليونسكو
التي شاركت يف تنظيمها ّ
واملنظمة العاملية للسياحة 176خالل شهر فيفري/فرباير  2015يف سيام ريب
(كمبوديا) والتي كان يل رشف املشاركة يف أعاملها ،أق ّرت باإلمكانيات الكربى
Organisation Mondiale du Tourisme 176
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للسياحة ،لك ّنها ن ّبهت أيضا إىل أنه ينبغي أن تدار يف إطار اسرتاتيجية شاملة
تريس منظومة تسمح للسكان املحلّيني بتحصيل امتيازات اقتصادية ،وأ ْن
السياح ّية سواء يف مستوى
تكون يف تناغم مع ّ
كل صنف من أصناف التّنمية ّ
التّشغيل أو املداخيل أو درجة تحقّق الرىض الذايت.
وينبغي أيضا أن تحقّق منها السلطات الوطنية أو املحلية ،من جهتها،
أرباحا عن طريق الرضائب املبارشة أو غري املبارشة املوظّفة عىل موارد الرتاث،
وأرباحا أخرى تتعلّق [ ]205بصورة البالد واالعرتاف الدو ّيل.
وعىل الرغم من كل الجهود املبذولة لخدمة الرتاث وتوعية الناس
كل يشء مه ّددا بشكل
التاث رغم ّ
بأهميته توعي ًة مل يسبق لها مثيلّ ،
يظل ّ
ج ّدي ،وال يُدار د ْوما بكفاءة وال يُحفظ وفقا للمعايري [املطلوبة] .ويتّفق
ُمعظم املراقبني عىل أ ّن مجموعة من العوامل امل ُتضافرة هي التي أ ّدت،
لألسف ،إىل تسارع ُمذهل وحتمي يف خرسان املمتلكات الثقافية وإىل تدهور
177
أوضاعها بفعل عوامل الطّبيعة أو بفعل اإلنسان.
ونظرا لنقص املوارد وبالخصوص البرشية منها واملالية ،وسعيا إىل متكني
التاث الثقايف يف
يجب دمج مجال ّ
الدول األعضاء من تح ّمل مسؤولياتهاُ ،
وطني .ومن شأن هذه
ُصلب سياسة ثقاف ّية مركزيّة ويف مستوى تخطيط
ّ
السياسة أ ْن تسمح للمؤسسات وألهل االختصاص املبارشين بإثبات حقوقهم
التاث.
يف حال وجود تضارب مصالح وتهديد باندثار ّ
 177راجع قامئة املائة موقع املهدّد يف العامل التي نرشها الصندوق العاملي لآلثار والتّاث.

205

من الواجب بالنسبة إىل الرتاث ،وقد ضُ ّم إىل السياحة الثقافية ،أن يجد
له مكانا صلب تكنولوجيات اإلعالم الحديثة ،وأن يكون أكرثَ مالءمة ،وأن
تقاسام
يكون ال ّنفاذ إليه أيرس بواسطة وسائل أكرث إبداعا ،وأن يكون أوسع ُ
كل بالد عىل حدة .يجب أ ْن يت ّم استعامله بشكل أكرث
بني البلدان وداخل ّ
تؤسس لرتاث املستقبل .وختاما ،ينبغي
إبداعا قصد إعادة بناء ثقافة حيّة ّ
أن يُتص ّور هذا الرتاث بطريقة أكرث حصافة باعتباره موردا ها ّما للمداخيل
والتّشغيل.
إن مسألة حفظ الرتاث الثقايف لفائدة األجيال القادمة ،ال سيّام عندما
تظل بال ريب
السكّانّ ،
يكون ضح ّية من [ ]206ضحايا ال ّنزاعات ،مثله مثل ّ
واحدة من أه ّم التّح ّديات الكربى يف عرصنا.
إ ّن النجاح يف حفظ هذا الرتاث الثقا ّيف ال يعتمد إال عىل إرادتنا وعىل
إرصارنا عىل الحفاظ عىل قيم املايض قصد ضامن مستقبل أفضل ألبنائنا
ولألجيال الالحقة.
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[ ]207تذييـل

العربي
[ ]209تداعيات الربيع
ّ
يف الوقت الذي أح ّرر فيه هذه السطور ،تشهد عديد الدول العرب ّية
كارثة ثقاف ّية حقيق ّية منذ سنة  2010وإىل غاية سنة  .2016فبدل تعزيز
صاحب هذه الثورات ظهور نوع جديد
الدميوقراطية كام حصل يف تونس،
َ
من الهمج ّية جعلت من املواقع واملعامل التاريخ ّية هدفا مقصودا .ومازالت
اللئحة القامتة لهذه الكارثة يف تض ّخم ،لكأنّها تنذر ببداية عهد جديد يتوىل
ّ
فيه اإلرهابيون محو الذاكرة محوا ال حدود له.

تدمري أرضحة متبكتو
يف سنة  ،2002وبسقوط نظام طالبان الذي خلّف عددا كبريا من الضحايا
ود ّمر جزءا كبريا من تراثه الوطني ،كان من املرشوع للعامل أن يأمل يف توقّف
التدمري الذي استهدف ما يقوم شاهدا عىل املايض .ولكن يف غ ّرة جويلية/
العاملي يف بيرتسبورغ ح ّولت
يوليو  ،2012ويف خض ّم اجتامع هيئة الرتاث
ّ
العنارص اإلرهاب ّية لجامعة أنصار الدين املتحالفني مع تنظيم القاعدة يف
بالد املغرب اإلسالمي ،نصف أرضحة مدينة متبكتو ترابا ،فكانت العمل ّية ر ّدا
يستهزئ من القرار الذي أدرجت مبقتضاه هذه املدينة يف قامئة الرتاث امله ّدد
بالخطر.
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العاملي ،أجهشت وزيرة الفنون والسياحة
منصة هيئة الرتاث
[ ]210وعىل ّ
ّ
والثقافة يف مايل ،السيدة فادميا ديالّو ،بالبكاء وهي تذكّر بأ ّن متبكتو ،التي
أسست يف القرن الحادي عرش ميالديّا ولقّبت باسم "مدينة الـ 333ول ّيا
صالحا" ،كانت مركزا فكريّا ومحطّة لنرش العلوم اإلسالم ّية يف إفريقيا .وترجع
شهرتها أيضا إىل "مقابرها وأرضحتها الستة عرش التي كانت من املك ّونات
الديني حيث أنّها تعترب ،حسب املعتقدات الشعبيّة ،الحصن
األساسيّة للنظام
ّ
كل مكروه".178
الذي يحمي املدينة من ّ
وقد نعتت السيدة فاتو بنسودا املدعية العا ّمة للمحكمة الجنائيّة
ال ُّدولية هذا العمل البشع بـ "جرمية حرب" .وخالل هذا االجتامع ،طلبت
م ّني السيدة فادميا أن أمكّنها من االلتقاء باملندوب الدائم للمملكة العربية
السعوديّة لدى منظمة اليونسكو ،الس ّيد زياد الدريس ،ألنّها تخىش أن تكون
لهذا البلد مسؤولية يف متويل الجامعات اإلرهابية الناشطة يف مايل .وقد سمح
هذا اللقاء من تبديد هذا الخوف ومن التنسيق يف ر ّد الفعل.
وبفضل مهامي الجديدة يف املركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي،179
وتبعا للنداء الذي صدر عن املديرة العا ّمة السيّدة إيرينا بوكوفا لفائدة
الرتاث الثقايف يف متبكتو ،متكّنت من الحصول عىل مساهمة مالية قدرها
خمسون ألف دوالر من البحرين ملساعدة مكتب اليونسكو يف باماكو عىل
إعادة تأهيل األرضحة املد ّمرة وإعادة بنائها.
العاملي.
 178املصدر :اليونسكو ،موقع مركز الرتاث
ّ
 179أنشئ املركز مببادرة من وزارة الثقافة والسياحة يف البحرين سنة  2012وتحت إرشاف منظمة اليونسكو.
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يذكّرنا تدمري أرضحة متبكتو باملصري الذي لقيته معامل أخرى من الرتاث
توسعنا ،سابقا ،يف الحديث
متثال [ ]211بوذا يف باميان اللذين ّ
العاملي ،مثل َ ْ
ّ
عن تدمري طالبان لهام يف شهر مارس  .2001وأشارت جريدة لوموند إىل أ ّن
الجامعات اإلرهاب ّية املعروفة باسم "شباب" يف الصومال ،دمرت بدورها عددا
كبريا من أرضحة املتص ّوفة األتقياء الذين مي ّجد ذك َراهم األهايل املحلّيون.
ورغم ذلك ،بدأ بصيص من األمل يظهر يف متبكتو مل ّا زارها يوم 2
كل من الس ّيدة إيرينا بوكوفا والرئيس الفرنيس فرانسوا
فيفري/فرباير ّ 2013
هوالند ورئيس مايل بالنيابة ديونكوندا تراوري .وقد كان الهدف الرئييس من
هذه الزيارة هو انطالق عملية إعادة بناء الرتاث الثقايف املوجود يف شامل
مايل وصونه ،وبالخصوص أرضحة متبكتو فضال عن مجموعات رائعة من
املخطوطات املوجودة يف املدينة .وقد تلقينا بكثري من االرتياح خرب مثول
أحد قادة جامعة أنصار الدين املتّهم باإلرشاف عىل عمليات التدمري تلك،
أمام املحكمة الجنائيّة الدوليّة يف شهر مارس .2016
رصحت يف هذا الصدد بأ ّن "تسليم
وكانت السيدة فاتو بنسودا قد ّ
سلطات دولة النيجر للمتهم أحمد الفقي املهدي إلحالته عىل املحكمة
الجنائ ّية الدول ّية ميثّل تط ّورا موفّقا .فاألمر يتعلّق مبرحلة ها ّمة يف مجال
اإلفالت من العقاب ،ال يف مايل فحسب ،بل يف منطقة الساحل اإلفريقي
والصحراء اإلفريق ّية التي كان سكانها يف السنوات األخرية ،ضحايا جرائم
بشعة.
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من حق الشعب املايل أن يسرت ّد حقّه بعد الهجامت التي تعرضت لها
ُمدنه وعقائده وأهاليه .ولتكن األمور واضحة :تتصل التهم املو ّجهة ألحمد
الفقي املهدي [ ]212بجرائم عىل درجة كبرية من الخطورة ،فهي تتعلّق
بتدمري معامل تاريخ ّية ال ميكن تعويضها ،وبتع ّد صارخ عىل كرامة شعوب
كاملة وعىل هويّتها وعىل أصولها الدين ّية والتاريخ ّية .ولسكان مايل ،الضحايا
الحق يف أن تت ّم إقامة العدل".180
األوائل لهذه الهجامتّ ،
"متبكتو ت ُبعث من جديد" ،هذه هي العبارة التي استعملتها صحفية
تعمل يف قناة فرانس  24التلفزيّة يوم  4فيفري/فرباير  .2016فبعد مرور
ثالث سنوات عن تدمري أرضحة املدينة األسطورية الواقعة شامل رشق مايل،
والتي كانت ضحية الظالمية واإلرهاب ،ها هي تسرت ّد معاملها وقد أعيد
رصح زميلنا يف اليونسكو الزار إيلوندو ،الذي ُدعي إىل
بناؤها كام كانت .وقد ّ
وسهر عىل تنفيذ مشاريع الرتميم قائال "لقد رأينا
إدارة مكتب املنظمة يف مايل َ
قساوة الصور ،وبشاعة التهديم ،أ ّما اليوم فنحن سعداء بإقامة هذا الرضيح
[من جديد]".

رشعي يف اليمن وليبيا
تدمري واتّجار غري ّ

يف نهاية شهر مارس  ،2015اندلع نزاع آخر يف البلد الذي أطلق عليه
اإلغريق والروم اسم "بالد العرب السعيدة" .يتعلّق األمر باليمن الذي تدور
فيه رحى "حرب َمنس ّية" أسفرت عن آالف املوىت وعن تدمري ال رجعة فيه
 180من وثيقة املحكمة الجنائيّة الدوليّة ،مرافعة املدّعي العا ّم بتاريخ  26سبتمرب .2015
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ل َِح َق مدنا لها ماض يعود إىل آالف السنني وال س ّيام العاصمة صنعاء التي
وخصتها منظمة []213
ُسجلت مدينتها القدمية يف قامئة الرتاث
العامليّ ،
ّ
اليونسكو منذ سنة  1984بحملة دول ّية تهدف إىل صونها.
مختص يف
زُرت صنعاء يف شهر جوان/يونيو من سنة  ،2014صحبة زميل
ّ
العاملي ،بهدف
الهندسة املعامريّة يشتغل يف املركز اإلقليمي العريب للرتاث
ّ
التعاون مع املسؤولني اليمنيني يف وزارة الثقافة ويف وكالة حامية املدن
التاريخ ّية ،عىل إطالق مرشوع إعادة تأهيل مدينة َزبِيد التاريخ ّية املدرجة
العاملي امله ّدد بالخطر والتي من املحتمل شطبها نهائيّا من
يف قامئة الرتاث
ّ
الحرضي
القامئة بسبب إهامل تع ّهدها بالصيانة وتبعا إلقحامها يف النسيج
ّ
التقليدي .وقد جرى تنفيذ هذه الدراسات الفن ّية من أجل مرشوع رائد
ّ
كل الرشوط الالزمة النطالق األشغال عىل امليدان ...إالّ أ ّن الحرب
واجتمعت ّ
كل يشء.
اندلعت ،وتوقّف ّ
أ ّما النزاع الثاين الذي ال نعرف إالّ القليل عن مخلّفاته عىل الصعيد
البرشي وكذلك عىل الصعيد الثقايف فهو النزاع يف ليبيا التي مل تعرف بعد
سقوط نظام العقيد مع ّمر القذايف يف أكتوبر  2011إالّ االضطر ِ
ابات واإلرضا َر
باألشخاص واملمتلكات .فمنذ  ،2014تتنازع حكومتان الرشع ّي َة ،بينام يغرق
توصل إىل حلّها إىل زمن كتابة هذه األسطر .وأسفرت
البلد يف حرب أهلية مل يُ ّ
هذه الوضع ّية عن غياب تا ّم للرقابة عىل املواقع األثريّة الكربى يف البالد
العاملي :سريان (شحات)،
والتي من ضمنها أربعة مواقع مدرجة بقامئة الرتاث
ّ
وغدامس ،ولِبتيس ماڤنا (لبدة الكربى) ،وصرباتة.
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ويف الوقت الذي وردت فيه أخبار تفيد تزايد عمليات تخريب الرتاث
الليبي واالتجار غري املرشوع به ،أطلقت املديرة العا ّمة ملنظمة
الثقا ّيف
ّ
اليونسكو نداء لجميع الجهات [املعنية] من أجل حامية هذا الرتاث الثقايف
الليبي تعبري عن الذاكرة املشرتكة للبالد ،وميثّل
الفريد يف [ ]214ليبيا" :الرتاث
ّ
احرتامه حجر الزاوية الذي تنبني عليها املصالحة الوطنية املستدامة .ولهذا
أنا أطلب من جميع األطراف ،مبا يف ذلك أهايل ليبيا ،االلتزام بصون هذا
الرتاث والعمل عىل تحقيق ذلك .من املفروض أن تتج ّنب األطراف [املتنازعة]
استعامل املواقع الثقاف ّية وما يجاورها لغايات عسكريّة قد تع ّرضها للتدمري
أو ت ِ
كل اعتداء عىل هذه
تكف عن ّ
ُلحق بها أرضارا .ومن املفروض أيضا أن ّ
املمتلكات .فاليونسكو تعمل بالتعاون مع اإلنرتبول ،واملنظمة العامليّة
املختصة ،مثل الحرس اإليطايل،
للجامرك ( ،)OMDوأجهزة الرشطة الوطنية
ّ
كل محاولة توريد أو تصدير أو اتجار باملمتلكات
عىل مضاعفة الرقابة عىل ّ
الليب ّية .وقد ن ّبهت أيضا البلدان املجاورة لليبيا إىل رضورة اليقظة ملحاوالت
تهريب املمتلكات الثقافيّة".

سقوط مدينة تَد ُمر ثم اسرتجاعها

مل ّا كانت متبكتو تنبعث فيها الحياة من جديد ،وقد متّت عملية إعادة
تأهيل األرضحة املد ّمرة ،كان الرشق األوسط ،وعىل وجه التخصيص العراق
وسوريا ،يشهد تعاظم نفوذ تنظيم داعش الذي كان يضطهد املدنيني من
األهايل ويخضعهم ألوامره الظالم ّية [املتخلّفة] .وكان ،زيادة عىل ذلك،
عب الرأي العا ّم العاملي
يستهدف أرقى ال ّرموز الرتاث ّية يف هذين البلدين .وقد ّ
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عن انزعاجه ،مل ّا علِم ،يوم  21ماي/مايو  2015بسقوط مدينة تدمر بني أيادي
تنظيم داعش .وقد نقلت ذلك جريدة "لوفيغارو" الفرنسيّة عىل النحو التايل:
"استوىل مقاتلو تنظيم الدولة اإلسالم ّية ،مساء يوم األربعاء ]215[ ،عىل
مدينة تدمر ودخلوا ،صباح يوم الخميس مدينتها القدمية .فبعد معارك
دامت مثانية أيّام ،أعلنت داعش عىل "تويرت" استيالءها عىل كامل املدينة،
مؤكّدة أ ّن "القوات املوالية [للنظام] ف ّرت مخلّفة وراءها عددا كبريا من
قَتْالها" .واعرتف النظام بهزميته وأكّدت وكالة األنباء السوريّة "سنا" أن
القوات النظاميّة انسحبت بعد ( )...هجوم عدد كبري من اإلرهابيني التابعني
لتنظيم الدولة اإلسالميّة".
فبعد أن استوىل تنظيم داعش عىل هذه الواحة ،أصبح صاحب السيادة
عىل نصف األرايض السوريّة ...فاالستيالء عىل املدينة له قيمة اسرتاتيجيّة من
الدرجة األوىل ،حسب التفسري الذي ق ّدمه فربيس باالنش ،األستاذ املحارض
واملتخصص يف قضايا الرشق األوسط ،لجريدة "لوفيغارو":
بجامعة ليون 2
ّ
توسع تأثريها عىل جهتي الحدود العراق ّية
"داعش ،بإحكام قبضتها عىل تدمرّ ،
السوريّة وتفتح منفذا يصلها بالرمادي"...
وعبت
وقد أشارت وكالة األنباء السوريّة إىل مسألة إجالء أغلب املدنينيّ .
رئيسة الديبلوماسيّة األوروبيّة عن انشغالها قائلة" :م ّرة أخرى ،يُقتل املئات
من املواطنني ،وقد يتع ّرض اآلالف منهم للعنف بشكل عشوا ّيئ ،ويف الوقت
ذاته قد تطال املواق َع الثقاف ّية عملياتُ تدمري جديدة".
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ولقد شاءت األقدار أن تض ّم املدين ُة التي تك ّنى بـ"جوهرة الصحراء
األثري هو اآلن واقع تحت تهديد التنظيم
السوريّة" ،تحفة تراثيّة .وهذا الكنز
ّ
اإلرها ّيب الراغب يف محو املعامل الثقاف ّية "باعتبارها من الفرتة الجاهل ّية التي
سبقت ظهور اإلسالم" حسب التفسري الذي ق ّدمه فربيس باالنش .وقال الس ّيد
مأمون عبد الكريم مدير عام املديرية العامة للمتاحف واآلثار يف سوريا،
يف لوعة" ،من املر ّجح أن يت ّم تدمري املم ّر الرائع ذي األعمدة ،ومعب ُد بعل"،
[ ]216ولك ّنه أكّد أيضا أ ّن مئات التامثيل قد ُح ِفظت يف مكان آمن ،وأ ّن
َ
املتحف واملعاملَ الضخمة التي يستحيل نقلها".
تخص ،يف املستقبل،
َ
"املخاوف ّ
نحن نجهل ،إىل اآلن ،هل أ ّن املوقع امل ُد َرج يف قامئة اليونسكو للرتاث
العاملي ،تع ّرض للتدمري [أم ال]" .يجب أن نحمي تدمر .إنّها مدينة رائعة
مبا فيها من آثار معامريّة .وقد كانت أحد أه ّم املراكز الثقاف ّية يف العهد
القديم ...مدينة تدمر هي اليوم ُملتقى كثري من الحضارات ،بل هي مدينة
حوار الحضارات .وال ب ّد من حاميتها" هذا ما كانت تر ّدده بش ّدة املديرة
181
العا ّمة لليونسكو صباح يوم األربعاء".
ولكن ،لألسف ،كام كان منتظرا ،مل يكتف تنظيم داعش باالعتداء عىل
أحد املواقع الرئيسية يف سوريا والذي ت ّم إدراجه بقامئة الرتاث العاملي سنة
 1980ث ّم يف قامئة الرتاث العاملي امله ّدد بالخطر سنة  ،2013بل إنّه اعتدى
أيضا عىل من كان مسؤوال عنه م ّدة أربعني سنة ،ونعني بكالمنا عامل اآلثار
" 181العنارص الجهاديّة لتنظيم الدولة اإلسالمية يدخلون مدينة تدمر القدمية" ،جريدة "لوفيغارو" بتاريخ يوم  20ماي/
مايو  ،2015ووكالة رويرت لألنباء.
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الس ّيد خالد األسعد ،الذي دفع حياته مثنا لرفضه الخضوع للتنظيم اإلرها ّيب.
ومل يُ ِ
شف قط ُع رأسه عىل املأل ،غليل اإلرهابيني فعلّقوا جثته عىل أحد أعمدة
املوقع وكتبوا الفتة يتهمونه فيها بـ"مدير األصنام" يف تدمر" .ودخل الرعب
التونيس حمّدي الردييس .لقد كانت
الحياة اليوم ّية" 182عىل ح ّد عبارة املفكّر
ّ
وحيش
الصنيع عمل
ر ّدة الفعل يف سوريا ويف العامل كلّة إجامعا عىل أ ّن هذا ّ
ّ
ال يُص ّدق ]217[ .ودخل مجال علم اآلثار يف حالة حداد وتوافدت عىل الهيئة
حمدي
العا ّمة لآلثار واملتاحف يف سوريا برق ّيات التعزية ،عىل ح ّد عبارة ّ
الردييس يف املقال ذاته.
وأثناء الندوة التي التأمت يوم الجمعة  30أكتوبر 2015 /يف بايستوم
رسمي
بإيطاليا ،يف إطار "البورصة املتوسط ّية للسياحة اآلثاريّة" ،انتظم تكري ٌم
ٌّ
لعامل اآلثار الشهيد بحضور عدد كبري من الشخص ّيات الرسم ّية ،من بينهم
روتيل الرئيس األسبق لبلدية روما ووزير الثقافة السابق.
السيّد فرانشسكو ّ
وقد حرضت هذا التكريم ويف نفيس لوعة كربى .ونجحت يف ربط اتصال
هاتفي بالس ّيد مأمون عبد الكريم ،املدير العا ّم للمديريّة العا ّمة للمتاحف
واآلثار يف سوريا ،أتاح له فرصة توجيه كلمة إىل جمهور الحارضين.
وتع ّرضت أيضا ،معاملُ رمزيّة يف موقع تدمر ،مثلام أكدت ذلك عديد
وسائل اإلعالم ،لهجامت من إرهابيي داعش الذين ف ّجروا عىل التّوايل معبد
اإلله بعلشمني يف أوت/أغسطس  ،2015ث ّم املعبد الكبري لإلله ب ْعل .وبعد فرتة
رص ،الذي يفتح عىل مم ّر األعمدة،
قصرية ،جاء دور أيقون ِة املواقع ،قوس الن ِ
 182عنوان مقال لحامدي الردييس صدر يف  ،Philosophie magazine 95ديسمرب  /2015جانفي-يناير  ،2016ص .64
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الجنائزيي من
الربجي
حقيقي من األتربة .وال ننىس ت ْدمري
ليتح ّول إىل ركام
ْ
ْ
ّ
القرون الوسطى ،وتخريب املتحف ،وتفكيك متثال أسد أثينا الضخم الذي
يبلغ عل ّوه ثالثة أمتار واملنتصب أمام املتحف.
فحسب املدير العا ّم مأمون عبد الكريم "الخيار بسيط :إ ّما أن تندثر
السوري برسعة مسنودا باملجموعة
تدمر إىل األبد ،وإ ّما أن يتق ّدم الجيش
ّ
الرويس ،من أجل تحرير [ ]218املدينة .فاألمر األه ّم هو أن
الدول ّية والجيش
ّ
ننقذها ،وبعد ذلك ميكننا مناقشة املشاكل السياس ّية".183
الرويس ،مدين َة تدمر
وبعد اسرتجاع الجيش السوري املسنود بالجيش
ّ
األثري يف  27مارس  ،2017فُتحت صفحة جديدة يف تاريخ هذا
وموقعها
ّ
كل من األمني العا ّم ملنظمة
املوقع الذي شهد مأساة .وعىل الفور ،ر ّحب ّ
األمم املتحدة واملدير العا ّم ملنظمة اليونسكو بهذا اإلنجاز .وصادق املجلس
التنفيذي لليونسكو مبناسبة انعقاد دورته  199يف شهر أفريل /أبريل 2016
ينص عىل "صون وحامية موقع تدمر ومواقع
بباريس ،باإلجامع عىل قرار ّ
السوري".
أخرى من الرتاث
ّ

الرتميم وإعادة التأهيل والتكوين وإعادة البناء
رص عىل
أكّدت املديرة العا ّمة ،طيلة النقاشات ،أ ّن منظّمة اليونسكو ت ّ
عاملي يو ّحدنا كالعائلة
أ ّن "موقع تدمر تراث ّ
لكل السوريني ،وهو أيضا تراث ّ
الواحدة .ودعا املجلس التنفيذي املديرة العا ّمة إىل إرسال بعثة من خرباء
 183شهادة نقلتها ناتيل الكوب ،جريدة "الكروا" الفرنسيّة 10 ،أفريل/أبريل .2015
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اليونسكو ال ّدوليني ،إىل موقع تدمر وغريه من املواقع الها ّمة مثل حلب،
عندما تسمح بذلك الظروف األمنيّة ،من أجل تقدير حجم األرضار ،وتحديد
تظل تدمر
الحاجيات املستعجلة يف ما يتعلّق بالحفظ والرتميم والصون حتى ّ
ومواقع أخرى ها ّمة مثل حلب ،صامدة يف وجه الزمن".184
[ ]219وضع خبري املجلس الدويل للمعامل واملواقع (إيكوموس) ،األستاذ
سمري عبدلك ،الخطوط العريضة ملا ينبغي القيام به .ويف ر ّده عىل سؤال
طرحته عليه صحف ّية جريدة "لوسوار" (املساء) يف شأن ما يجب القيام به يف
كل هذا يف
"ربا يكون ّ
تدمر ،هل نرمم ،أم نعيد التأهيل ،أم نعيد البناء؟ قالّ :
كل يشء أن نؤ ّمن املوقع .ينبغي إزالة األلغام:
نفس الوقت .ولكن ال ب ّد قبل ّ
فنحن نجهل هل توجد متف ّجرات ميكن أن ت ِ
ُحدث أرضارا م ّرة أخرى .وال ميكن
بكل ما سبق] .ومبا اطّلعنا عليه
العلمي بجديّة إالّ بعد [القيام ّ
أن يبدأ العمل
ّ
من صور حصلت لنا فكرة عا ّمة عن الوضعيّة ،ولكن من وجهة النظر العلميّة،
يجب أن نتح ّول عىل عني املكان ملعاينة حالة املباين وما يوجد من ركام".
األولويّة إذن ،لتقدير األرضار يف موقع تدمر واملواقع التي ُح ّررت.
والوضع يف العراق مختلف ،فامزال جزء من األرايض الواقعة حول املوصل
تحت سيطرة تنظيم داعش .وقد تضاعف التدمري املتع ّمد للرتاث فانضاف إىل
الخراب الذي خلّفه الغزو األمرييك للعراق بني شهري مارس و أفريل /أبريل
 ،2003وإسقاط ص ّدام حسني.
 184وثيقة املجلس التنفيذي لليونسكو ،أفريل/أبريل .2016
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كل ما له عالقة
مث ّة سعي متجدد إىل محو آثار املايض والقضاء عىل ّ
بالذاكرة .وما انفكت املديرة العا ّمة لليونسكو تر ّدد بأنّه "شكل جديد من
رصح مندوب فرنسا الدائم لدي اليونسكو ،دانيال
الجرائم ض ّد اإلنسان ّية" .و ّ
وكل ما ميكن أن يكون شاهدا
روندو بأ ّن "عدوى الكره ال تعرف حدوداّ ...
عىل عبقرية اإلنسان وسعيه إىل السم ّو أصبح ُمستهدفا".
رش هذه التي تريد محو املايض ،أطلقت املديرة
[ ]220ور ّدا عىل قوى ال ّ
العا ّمة لليونسكو ،انطالقا من القاهرة ثم من بغداد ،حملة تحت شعار
"متّحدون من أجل الرتاث!" ،من أجل تحسيس أكرب عدد ممكن من الناس
االجتامعي ،والتحفيز عىل انطالق حملة عامليّة لحامية
عرب وسائل التواصل
ّ
الرتاث الثقايف والطبيعي يف العراق ويف سوريا.
ويف إطار اتفاق مربم مع املديرية العا ّمة لآلثار واملتاحف يف سوريا،
وانطالقا من املركز اإلقليمي العريب للرتاث العاملي املوجود مبملكة البحرين،
وبالتعاون مع اليونسكو واملركز الدويل اإلقليمي لدراسة صون املمتلكات
الثقافية وترميمها (إيكروم) الكائن بالشارقة ،بادرتُ إىل تنظيم دورة تكوين ّية،
ذات صبغة تقنيّة بحت ،الثنني وعرشين زميال سوريّا أمكنهم التح ّول إىل
بريوت م ّرة أوىل يف شهر ديسمرب  ،2014ثم م ّرة ثانية يف شهر جوان/يونيو
 ،2015ومل ّدة أسبوعني ،لتلقي تكوين يف "إجراءات النجدة األولية للرتاث
الثقايف يف حاالت النزاع".
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[ ]221وقد جرى وضع مضمون هذا التكوين يف مركز "إيكروم" روما
مادي لهذه
سنة  2008بفضل ما ق ّدمته وزارة املمتلكات اإليطاليّة من دعم ّ
قبل.
املؤسسة .وتبعا لهذا ،فإ ّن أدوات التكوين والتقييم كانت متوفّرة من ُ
ولقد تعلّق األمر بعمل ّية متواضعة كان لها ،يف املقابل ،أثر ها ّم عىل الزمالء
تخل عنهم يف مواجهتهم للتدمري املمنهج
السوريني الذين أدركوا أنّهم مل يُ ّ
الذي تتع ّرض له متاحفهم ومعاملهم ومواقعهم األثريّة .وقد تولّت مديرية
املتاحف واآلثار يف لبنان فتح أبواب متاحفها ومواقعها وتنظيم دورات
تكوين ّية فيها ،وقد أ ّمنها موظّفوها الذين ق ّدموا الخربة اللبنان ّية يف مجال
حامية املواقع األثريّة طيلة فرتة النزاع التي شهدها البلد.
وانتهاجا لنفس املنوال ،عمل املركز اإلقليمي بشكل وثيق مع الزمالء
ست ورشات عمل ض ّمت خرباء يف مجال
العراقيني ،فنظّم يف مملكة البحرين ّ
يخص
املواقع الثقافيّة واملواقع الطبيعيّة وكان الهدف من ذلك إعداد ّ
ملف ّ
إدراج أهوار جنوب العراق [يف قامئة الرتاث العاملي الطبيعي والثقا ّيف].
بكل أسف ،عن وقوع خسائر غري قابلة لإلصالح ،يف املواقع
ال ب ّد أن نعلنّ ،
األثريّة العراقيّة التي مل ت ُد َرج بعد يف قامئة الرتاث ،وكان من املمكن إدراجها،
مثل موقع مدينة منرود ،العاصمة الثانية لإلمرباطوريّة اآلشوريّة ،التي شهدت
مجدا كبريا يف عهد امللك أشور بانيبال و ُد ّمرت آثارها بالج ّرافات ،ومثل موقع
نينوى العاصمة اآلشوريّة القدمية يف القرن السابع قبل امليالد ،وبعض معامل
مدينة املوصل التي نُهب متحفها يف شهر فيفري/فرباير  .2015وحتّى مدينة
العاملي إىل حدود سنة
اقي الوحيد املدرج بقامئة الرتاث
ّ
الحرض ،املوقع العر ّ
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نج من التخريب الهمجي الذي ص ّوره مقرتفوه بأنفسهم وهم
 ،2003مل يَ ُ
يد ّمرون النقوش التي كانت تزيّن جدران معابد املدينة القدمية.
ومببادرة من الفيديرال ّية الروس ّية ،وبالتعاون الوثيق مع السلطات
السوريّة نُظّمت بعثة ثانية رفيعة املستوى تض ّم قرابة عرشة سفراء ومندوبني
قارين لدى اليونسكو ،وتنقّلت يوم  5ماي/مايو  2016إىل تدمر ،تلت []222
بعثة فن ّية أوىل أرسلتها اليونسكو قبل أسبوع وترأستها مديرة مركز الرتاث
185
العاملي الس ّيدة مشتيلد روسالر.
ّ
كانت هذه البعثة تدخل يف إطار متابعة القرار الذي صادق عليه املجلس
التنفيذي لليونسكو باإلجامع ،واملتعلّق بدور املنظّمة يف صون وحامية موقع
تدمر املدرج بقامئة الرتاث العاملي وقامئة الرتاث العاملي املع ّرض للخطر.
دعتني املديرة العا ّمة لليونسكو إىل املشاركة يف هذه البعثة ،فمكّنني
السوري ومساعديه ،وال س ّيام مدير عا ّم
ذلك من الوقوف ،مبع ّية وزير الثقافة
ّ
اآلثار واملتاحف ،عىل حجم األرضار التي أُ ِ
لحقت مبوقع تدمر ومتحفه .وشارك
يف هذه البعثة األستاذ ميخائيل بيوتروفسيك مدير عا ّم متحف إرميتاج وعد ٌد
186
من الخرباء الروسيني يف مجال الرتاث الثقا ّيف.

 185ض ّمت هذه البعثة السفراء واملندوبني الدامئني لجنوب إفريقيا والجزائر وأرمينيا والصني والهند وبريو والفلبني
والفيدرال ّية الروس ّية ،ورصبيا ،وسوريا ،وزمبابوي.
 186السفراء املندوبون لدى اليونسكو يف بعثة إىل تدمر ،انظر موقع املندوبيّة الدامئة لروسيا لدى اليونسكو .باريس يف 7
ماي /مايو .2016
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خاصة انطلقت من باريس
بدأت الرحلة باتجاه تدمر برحلة جويّة ّ
باتجاه الالذقية مساء يوم  4ماي/مايو .وبعد اسرتاحة قصرية يف القاعدة
العسكريّة الروس ّية املوجودة يف هذه املدينة الساحلية السوريّة ،تواصلت
الرحلة ب ّرا ،بالحافلة ،م ّدة خمس ساعات ،يف رتل خضع لحامية مش ّددة،
ووصل إىل مدينة تدمر أواخر الصباح .هذا الرتل املتك ّون من قرابة عرش
الخاصة ،كان يتض ّمن ]223[ ،زياد ًة عىل بعثة
حافالت وعدد من السيّارات
ّ
السفراء املندوبني لدى اليونسكو ،فرق َة موسيقيي مرسح مارينسيك يف سان
بيرتسبورغ بقيادة املايسرتو فالريي غريغياف ،سفري النوايا الحسنة من أجل
السالم لدى اليونسكو ،ومجموع َة صحفيني قدموا من بلدان مختلفة.
يف بداية شهر ماي/مايو ذاك ،كان اليوم ربيع ّيا ،والبساتني الواقعة بالقرب
من البحر تزخر برتقاال وليمونا ،وهضاب شجر الزيتون الخرضاء متت ّد إىل أبعد
مم تراه العني .وكانت حركة السري يف الطريق املؤ ّدية من الالذقيّة إىل حمص
ّ
عادية وعىل طول حافتيها ينتصب باعة الغالل والخرض .ومل يكن ليخطر ببال
أحد أ ّن هذا البلد يشهد منذ خمس سنوات ،حربا لوال العربات املصفّحة التي
كانت ترافق الرتل والطائرتني املروح ّيتني اللتني تحلّقان فوقه طيلة الرحلة.
حمص وسلكنا طريق الصحراء حتّى ذكّرتنا حواج ُز
ولكن ،ما إن تجاوزنا َ
املراقبة وآثا ُر املعارك التي دارت يف املدينة ،بالحقيقة امل ُ ّرة التي يعيشها البلد.
وكذا كان الشأن يف تدمر .فام إن وصلناها ومررنا أمام أ ّول بيوت املدينة
الحديثة ،ورأينا املشهد الرهيب للبيوت املثقوبة واملباين املحرتقة حتى تذكّرنا
223

احتل هذه املدينة قرابة السنة ،ومل يغادرها إالّ منذ
أ ّن تنظيم داعش اإلرهايب ّ
أسابيع قليلة.
وأدركت عىل عني املكان ،مثلام أدركت بعثة زماليئ يف اليونسكو التي
تح ّولت إىل تدمر قبل أيّام ،من  24إىل  26أفريل/أبريل ،وترأستها السيّدة
مشتيلد روسالر ،ضخامة حجم األرضار التي أُلحقت مبوقع تدمر .إالّ أ ّن بعثة
اليونسكو [ ]224يف شهر أفريل/أبريل "مل تتمكّن من معاينة األرضار التي
لحقت معبد بعل إالّ عن بعد ،ألنّه كان من غري املمكن دخول املوقع قبل
187
االنتهاء من عملية نزع األلغام".
أُنهيت عمليات نزع األلغام من املوقع ،يوم وصولنا إليه يف  5ماي/مايو،
ولذلك متكّنت من دخول ال َح َرم الذي أقيم فيه معبد بَعل ،أكرث مباين تدمر
جالال .إنّه يعود إىل القرن األ ّول ميالديّا ،وهو ينتصب وسط ساحة واسعة
ذات أعمدة .يبدو أ ّن جدران الحرم مل تُصب بكثري من األذى ،رغم ما يالحظ
عليها من شقوق وانهيارات حديثة الوقوع.
نتبي الكارثة الكربى،
ولكن عندما نقرتب ّ
مم بقي من هذا املعبد القديم ّ
فال مقصورة امل ِ
َقدس وال سقفها املتك ّون من حجر واحد (مونوليت) وال
زخارف الباب وال األعمدة الخارجية صمدت يف وجه تفجري العنارص اإلرهابية
لتنظيم داعش.

 187اليونسكو" :خرباء اليونسكو ينجزون تقييام أ ّوليا للتدمري الذي أصاب موقع تدمر" .األربعاء  27أفريل .2016
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ّقت صحبة املدير العا ّم لآلثار واملتاحف ،الدكتور مأمون عبد
وتسل ُ
الكريم ،ركام هذا املعبد الذي مل تبق قامئة يف وسطه غري أعمدة الباب
الرشقي .ومتكّنا من أن نعاين عن كثب أ ّن الكثري من الصخور الضخمة قد
ّ
ظل بعض منها سليام نسب ّيا ،وتبعا لهذا حافظ عىل
انفجر بصفة نهائ ّية ،بينام ّ
فالتقطت لها بعض الصور.
ما فيه من نقوش منحوتة ومل ّونة.
ُ
ومل ّا وصلنا مم ّر األعمدة الشهري املوافق لوسط (دوكومانوس) املدينة
حق ،املص ّورون ،عاي ّنا أ ّن قوس النرص ،الذي
العتيقة والذي يعشقه ،عن ّ
ميثّل مدخال للمم ّر ،خلّف [ ]225التفجري الذي د ّمره ،صخورا ضخمة كانت
وظل أغلبها سليام ،عىل عكس ما رأينا يف معبد بعل ويف معبد
متثّل هيكلهّ ،
بعلشمني اللذين س ّويا باألرض.
واألقل شهرة بني الناس فيبدو أنّها مل تتع ّرض
األقل رمزيّة ّ
أ ّما بقيّة املعامل ّ
لرشاسة املجموعات اإلرهاب ّية باستثناء األبراج الجنائزيّة القروسط ّية التي
رضرت كثريا من التفجريات .وكذلك كانت حالة قبور املدفن العتيق الذي
ت ّ
تعذّر علينا دخوله بسبب وجود األلغام .وتعترب زيارة املتحف أكرث الزيارات
إرهاقا ،فمدخله مش ّوه تشويها كامال بعد تدمري أسد أثينا املس ّمى أيضا أسد
كل قاعات العرض وما فيها من قطع فن ّية ضخمة
الالّت ،ولك ّن األدهى هو أ ّن ّ
تعذّر صونها ونقلها إىل دمشق قبل استيالء داعش عىل تدمر ،خ ّربت تخري ًبا
همج ّيا مل يُعرف له نظري.
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ففي هذا املتحف املثقوب الجدران يف مواضع كثرية ،واملقطوعة رؤوس
كل واجهاته ،كانت تنتصب "املحكمة اإلسالميّة"
كل متاثيله ،واملكسورة ّ
ّ
املرعبة التي أقامتها الجامعات اإلرهاب ّية.
ُونيي يف الرتميم كانا موجودين
وو ّجهنا مدير املتحف مبعيّة
ّ
مختص ْي بُول ْ
عىل عني املكان منذ بضعة أسابيع ،أنا واألستاذ بيوتروفسيك ،يف أكوام األنقاض
وفسوا لنا ما تتطلبه العنارص املتأتية من التامثيل
التي تس ّد ّ
كل املعابرّ ،
بحثي متأنٍّ ،والخطوات األوىل التي قاموا بها يف ترميم أسد
املد ّمرة من عمل ّ
مختصة يف علم اآلثار أُ ِ
رسلت
أثينا الذي اكتشفته ،سنة  ،1977بعثة بولونيّة
ّ
إىل سوريا.
األثري
[ ]226ويف أعقاب ذاك اليوم ،انعقدت جلسة عمل يف املرسح
ّ
والسوري،
الرويس
املوجود يف موقع تدمر ذاته ،بحضور وزيري الثقافة
ّ
ّ
وسفريِ سوريا لدى اليونسكو الدكتور مأمون عبد الكريم ،واألستاذ ميخائيل
وعب الجميع عن أملهم يف أن تتمكّن منظمة اليونسكو ،يف أرسع
بيوتروفسيكّ .
وقت ،من املساهمة يف إعادة تأهيل املوقع ،بضامن تضافر الجهود الدول ّية.
وذكّرتُ  ،يف هذا الصدد ،بالنجاح الذي حققته الهيئة ال ّدولية للتنسيق من
أجل صون وتنمية موقع أنغكور التي أنشأتها منظمة اليونسكو سنة ،1993
والتي ميكن أن ت ُتخذ أمنوذجا للتعاون الدويل املستع ّد لدعم إعادة تأهيل
رضر من النزاع.
وترميم الرتاث الثقا ّيف
ّ
السوري املت ّ
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بقت هذا االجتام َع تظاهر ٌة ذات طبيعة رمزيّة رفيعة .ففي هذا
وس ْ
َ
املرسح الذي كان قد اتُّخذ مكانا لتنفيذ أحكام اإلعدام ،ق ّدم األوركيسرت
السنفوين ملرسح مارينسيك يف سان بيرتسبورغ بقيادة املايسرتو فالريي
غريغياف ،حفال موسيق ّيا تضمن مقطوعات لباخ وبروكوفياف وتشيتريين
وكان تحت عنوان "صالة من أجل تدمر ،املوسيقى ت ُحيي من جديد الجدران
القدمية".
وما إن عدتُ إىل باريس ،حتى ُدعيت إىل جلسة عمل برئاسة املديرة
وصلت إليه من استنتاجات يتطابق
العا ّمة لليونسكو ،أكّدت خاللها أ ّن ما
ُ
الفني العاجل التي أُ ِ
رسلت إىل املوقع
متاما مع ما استخلصته بعثة التقييم ّ
األثري،
املد َرج بقامئة اليونسكو للرتاث العاملي ،وش ّددت عىل أ ّن "موقع تدمر
ّ
رغم تدمري العديد من معامله الرمزيّة ،حافظ ،يف جزء كبري منه ]227[ ،عىل
سالمته وأصالته".
أعلمت بعثة السفراء ،باملنهج ّية املتّبعة
وأرشت ،من جهة أخرى ،إىل ّأن
ُ
عادة من منظمة اليونسكو يف حاالت النزاع التي يكون لها تأثري عىل الرتاث
الثقا ّيف ،وذكّرت مبا أُنجز يف املايض من تد ّخالت ،يف إطار مقاربة تأخذ يف
االعتبار األولويات امل ُح ّددة من السلطات الوطن ّية وتع ّول عىل التعاون الدويل
أي امتياز كان.
دون ّ
ولكن كلّام م ّر الزمن تواصل ،لألسف ،التدمري .فقد علمنا يف آخر شهر
ماي/مايو  2016بأ ّن جامعات تنسب نفسها إىل "الدولة اإلسالم ّية" قد د ّمرت
227

نفس هذا
بالج ّرافات سور نينوى 188.وبلغ االستفزاز ق ّمته عندما بعث ُ
التنظيم ،الذي مل يرض مبا اقرتفه من آثام يف سوريا والعراق ،برسالة يه ّدد فيها
مبهاجمة أهرام مرص!".
ال ميكن أن نختم هذا التذييل إالّ بشكل ظريف ،أل ّن الحرب يف سوريا
مازالت ،لألسف ،متواصلة يف اللحظة التي أكتب فيها هذه األسطر .وال ميكن
أن أختم دون أن أشري إىل ما شهده الرأي العام الدويل من تعبئة بسبب تأث ّره
العميق الستيالء تنظيم داعش عىل تدمر يف صائفة  ،2015وإىل ما شعر به
من ارتياح بعد أن اسرتجعت الق ّوات الحكوم ّية السوريّة مدعومة من الجيش
الرويس ،هذا املوقع األيقو ّين يف ربيع سنة .2016
ّ

 188هي رسالة بعثها األستاذ إحسان فتحي رئيس جمعيّة املهندسني املعامريني العراقينيُ ،مرفقة بصور توث ّق لهذا التدمري
الذي ت ّم يف وضح النهار.
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ملحقات
ُ

بيان ال َّد ْو َحة للعلماء
الثقافي
حول اإلسالم والتراث
ّ
 31ديسمبر 2001
31--30
تحت رئاسة
سم ّو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين
وبتنظيم من
اإلسالمي
منظّمة املؤمتر
ّ
ومنظّمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو)
واملنظّمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو)
ومنظّمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)
231

[ ]232إ ّن منظّمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة (اليونسكو)
ومنظّمة العامل اإلسالمي للرتبية والعلوم والثقافة (اإليسيسكو) واملنظّمة
معبة عن الضمري
العربية للرتبية والثقافة والعلوم (األلكسو) باعتبارها ّ
الثقا ّيف اإلنسا ّين ،الدو ّيل واإلسالمي والعر ّيب،
إميانًا مبا ميثّله الرتاث الثقايف من عنارص فاعلة يف حامية الهويّات الحضاريّة
وتحصني الذات ّيات الثقاف ّية للشعوب واألمم ،وم ّدها مبق ّومات الثبات واملناعة،
واستلها ًما من التعاليم السامويّة والقوانني الدوليّة واألعراف اإلنسانيّة
الداعية إىل عامرة الكون وصالح اإلنسان وحامية الرتاث اإلنسا ّين وتن ّوعه
باعتباره رصيدا حضاريّا لإلنسان ّية،
العاملي من مخاطر مد ّمرة من ج ّراء
ووع ًيا مبا يتع ّرض له الرتاث الثقا ّيف
ّ
الحروب والعداء وسوء فهم الدين ،ومبسؤول ّية اإلنسان يف عامرة األرض
وإصالحها وعدم إفسادها،
ومراعا ًة لطبيعة الظروف والتح ّوالت التي مي ّر بها العامل،
ّ
الثقايف" تحت
ُعقدت الندوة الدوليّة ،للعلامء حول "اإلسالم والرتاث
رعاية [ ]233سم ّو الشيخ جاسم بن حمد بن خليفة آل ثاين نائب األمري،
ويل العهد بدولة قطر ،يف الدوحة بتاريخ  16-15ش ّوال 1422ه املوافق لـ
 31-30كانون األ ّول/ديسمرب 2001م ،وقد ا ُفتتحت الندوة بكلامت ألصحاب
الوطني
املعايل السيّد عبد اللّه بن خليفة العطيّة وزير الدولة ،رئيس املجلس
ّ
للثقافة والفنون والرتاث يف دولة قطر ،رئيس املؤمتر اإلسالمي الثالث لوزراء
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الثقافة ،والس ّيد كوتشريو ماتسورا ،املدير العا ّم ملنظّمة اليونسكو ،والدكتور
عبد العزيز بن عثامن التويجري املدير العا ّم ملنظّمة اإليسيسكو ،والدكتور
املنجي بوسنينة ،املدير العا ّم ملنظّمة األلكسو ،ث ّم ألقيت كلمة معايل الدكتور
اإلسالمي بالنيابة عنه ،وكلمة
عبد الواحد بلقزيز األمني العا ّم ملنظّمة املؤمتر
ّ
الربوفسور أحمد جالّيل ،رئيس املؤمتر العا ّم لليونسكو ،التي رسمت الخطوط
العا ّمة للندوة بالتعاون بني املنظّامت الثالث والتنسيق مع اللجنة الوطنيّة
القطريّة للرتبية والثقافة والعلوم.
وقد ناقش العلامء الحارضون املوضوع املطروح يف الندوة من مختلف
اإلسالمي تقتيض احرتام الرتاث اإلنسا ّين عىل
جوانبه ،وأكّدوا أ ّن سامحة الدين
ّ
وجه العموم ،أيّا كانت مصادره وأشكاله ومظاهره ،وأبرزوا يف مداوالتهم
كيف أ ّن املسلمني حافظوا عىل الرتاث اإلنسا ّين املتن ّوع فلم يُلحقوا به رضرا
اإلسالمي يزخر بالنصيب األكرب
ميسوه بسوء ،ويشهد عىل ذلك أ ّن العامل
ومل ّ
ّ
من الرتاث اإلنسا ّين الذي يعود معظمه إىل عهود ما قبل اإلسالم ،ولوال محافظة
املسلمني عليه لضاع معظم هذا الرتاث ]234[ ،وب ّينوا أ ّن الوضع استم ّر عىل
هذا املنوال طوال القرون األربعة عرش التي مضت من تاريخ اإلسالم.
وأكّد العلامء املشاركون يف الندوة أ ّن موقف اإلسالم من الحفاظ عىل
الرتاث الثقا ّيف اإلنسا ّين ينبع من تقديره للقيم اإلنسان ّية الفطريّة ومن احرتام
معتقدات الشعوب .كام أوضحوا أ ّن موقف اإلسالم من الحفاظ عىل الرتاث
اإلسالمي ،وأ ّن
ويعب عن جوهر الدين
الثقا ّيف اإلنسا ّين هو موقف مبد ّيئ ثابت ّ
ّ
أي فرد أو جامعة يخالف ذلك ،ال ميثّل املوقف
رصف أو سلوك يصدر من ّ
ّ
أي ت ّ
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بأي حال من األحوال .وبعد
يعب عنه علامء األ ّمة وفقهاؤها ّ
اإلسالمي الذي ّ
مناقشة األوراق العلميّة املق ّدمة يف الندوة باستفاضة وتركيز ،التقت تو ّجهات
العلامء املشاركني يف التوصيات التالية:
1.إيالء مزيد من االهتامم للقيم الثقاف ّية يف املناهج التعليم ّية والرساالت
اإلعالم ّية؛
2.تشجيع وسائل اإلعالم وسائر الشخصيّات والجهات املعنيّة عىل توسيع
تتجل
دائرة املواقف اإليجاب ّية تجاه اإلسالم وثقافته وحضارته ،حتّى ّ
فيها مضامني هذا البيان؛
3.التأكيد عىل رضورة مواصلة الحوار بني الثقافات والحضارات من
منطلق االحرتام املتبادل والتسامح عمال بالتوجيهات القرآن ّية والس ّنة
النبويّة يف االعرتاف باآلخر ويف الحوار بالحكمة [ ]235واملوعظة
الحسنة واملجادلة بالتي هي أحسن؛
والديني يف التعامل مع اآلخر
4.التأكيد عىل رضورة احرتام التن ّوع الثقا ّيف
ّ
إقرارا بحقوق اإلنسان وإغنا ًء للحضارة اإلنسان ّية؛
5.مناشدة املنظّامت الثالث مواصلة العمل عىل املحافظة عىل الرتاث
واسرتجاع املمتلكات الثقاف ّية املسلوبة؛
6.شكر دولة قطر أمريا وحكومة وشعبا ،عىل استضافتها الكرمية لهذه
الندوة،
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7.شكر اليونسكو واإليسيسكو واأللكسو عىل دعوتها لعقد هذه الندوة
واإلعراب عن تقدير العلامء املشاركني فيها لجهود هذه املنظّامت
الثالث من أجل الحفاظ عىل الرتاث الثقا ّيف اإلنسا ّين.
ويف نهاية جلسات الندوة روجعت وثيقة اإلعالن بشأن القضاء عىل
التعصب والتمييز القامئني عىل أساس الدين أو املعتقد الذي
جميع أشكال
ّ
اعتمدته الجمعيّة العا ّمة لألمم املتحدة يف  25ترشين الثاين/نوفمرب 1981م،
وموسعة للوثيقة ،فقد اقرتح إحالتها عىل
ونظرا إىل الحاجة إىل دراسة مع ّمقة ّ
اإلسالمي ،ورفعت برقية تقدير وامتنان لحرضة
املتخصصة يف العامل
الهيئات
ّ
ّ
صاحب السم ّو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاين ،أمري دولة قطر ،رئيس مؤمتر
الق ّمة اإلسالمي التاسع ،عىل كرم ضيافته.
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[ ]236إعالن اليونسكو
الثقافي
بشأن التدمير المتع ّمد للتراث
ّ
 17أكتوبر 2003
إ ّن املؤمتر العا ّم ملنظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة املنعقد يف
دورته الثانية والثالثني يف باريس يف عام  ،2003إذ يُذكّر مبأساة تدمري متاثيل
بوذا يف باميان التي أفجعت املجتمع الدويل بأرسه،
ويُعرب عن قلقه العميق إزاء تزايد أعامل التدمري املتع ّمد للرتاث الثقا ّيف،
ويشري إىل الفقرة الفرع ّية (ج) من الفقرة  2من املادة األوىل من
التأسييس لليونسكو التي ت ُنيط باملنظّمة مه ّمة املساعدة عىل حفظ
امليثاق
ّ
املعرفة وعىل تق ّدمها وانتشارها "بالسهر عىل صون وحامية الرتاث العاملي
من الكتب واألعامل الفنية وغريها من اآلثار التي لها أهميتها التاريخية
أو العلمية؛ وبتوصية الشعوب صاحبة الشأن بعقد اتفاقيات دولية لهذا
الغرض"،
ويذكّر مبا تض ّمنته جميع اتفاقيات اليونسكو وتوص ّياتها وإعالناتها
ومواثيقها من مبادئ ترمي إىل حامية الرتاث الثقا ّيف،
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[ ]237ويُدرك أ ّن الرتاث الثقا ّيف عنرص هام للذات ّية الثقاف ّية للمجتمعات
االجتامعي ،وأ ّن تدمريه املتع ّمد ترتتّب عليه،
والجامعات واألفراد ،وللتامسك
ّ
من ث ّم ،نتائج ضا ّرة بالكرامة البرشيّة وبحقوق اإلنسان،
ويك ّرر التأكيد عىل أحد املبادئ األساسيّة الواردة يف ديباجة اتفاقيّة الهاي
لعام  1953الخاصة بحامية املمتلكات الثقافيّة يف حالة وقوع نزاع مسلّح
ألي شعب من
والذي ّ
ينص عىل "أ ّن الرضر الذي يلحق باملمتلكات الثقاف ّية ّ
كل
الشعوب إنّ ا يُعترب رضرا يصيب الرتاث الثقا ّيف لإلنسان ّية جمعاء ،نظرا أل ّن ّ
شعب يسهم بنصيب يف ثقافة العامل"،
ويُذكّر باملبادئ املتعلّقة بحامية الرتاث الثقا ّيف يف حالة وقوع نزاع مسلّح
األخص
التي أُق ّرت مبوجب اتفاق ّيتي الهاي لعام  1899وعام  ،1907وعىل
ّ
الخاص باتفاقيّة الهاي الرابعة لعام 1907
باملادتني  27و 56من النظام
ّ
وكذلك باالتفاقيات األخرى الالحقة،
ويأخذ يف اعتباره تط ّور قواعد القانون الدويل العر ّيف ،التي أكّدتها أيضا
السوابق القضائ ّية ذات الصلة ،والتي تتعلّق بحامية الرتاث الثقا ّيف زمن السلم
ويف حالة وقوع نزاع مسلّح،
ويُذكّر أيضا باملادتني ( )2( 8ب) ( )9و( )2( 8ه) ( )4من نظام روما
الخاص باملحكمة الجنائ ّية الدول ّية ]238[ ،وباملادة ( 3د) من النظام
األسايس
ّ
ّ
الخاصة بيوغسالفيا السابقة ،حسب
األسايس للمحكمة الجنائ ّية الدولية
ّ
ّ
مقتىض الحال ،وهي مواد تتصل بالتدمري املتع ّمد للرتاث الثقا ّيف،
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ويؤكّد من جديد عىل أ ّن القضايا التي ال يُغطّيها بالكامل هذا اإلعالن
تظل خاضعة ملبادئ
وسائر الوثائق الدوليّة املتعلّقة بالرتاث الثقا ّيف سوف ّ
القانون الدو ّيل واملبادئ اإلنسان ّية وما ُيليه الضمري العا ّم،
فإنّه يعتمد ويُعلن رسميّا هذا اإلعالن:
أ ّوال -االعرتاف بأهم ّية الرتاث الثقا ّيف
يعرتف املجتمع الدويل بأهم ّية حامية الرتاث الثقا ّيف ويُؤكّد من جديد
بأي صورة من الصور يك ميكن نقل هذا
التزامه مبكافحة تدمريه املتع ّمد ّ
الرتاث إىل األجيال القادمة.
ثانيا -مجال التطبيق
1.يرسي هذا اإلعالن عىل التدمري املتع ّمد للرتاث الثقا ّيف مبا يف ذلك
طبيعي.
الرتاث الثقا ّيف املرتبط مبوقع
ّ
2.ألغراض هذا اإلعالن ،يُقصد بعبارة "التدمري املتع ّمد" الفعل الذي
يهدف إىل تدمري تراث ثقا ّيف كلّه أو بعضه ،بحيث ينال من []239
سالمته ،عىل نحو يُشكّل انتهاكا للقانون الدويل وإخالال ال ُم ّربر له
مببادئ اإلنسان ّية وما ُيليه الضمري العا ّم ،ويُستند إىل الضمري العا ّم إذا
كانت مثل هذه األفعال ال تحكمها بالفعل املبادئ األساس ّية للقانون
الدو ّيل.
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ثالثا -تدابري تستهدف مكافحة التدمري املتع ّمد للرتاث الثقا ّيف
1.ينبغي للدول أن تتخذ التدابري املالمئة ملنع وتج ّنب ووقف وقمع
أفعال التدمري املتع ّمد للرتاث الثقا ّيف أينام ُوجد.
2.ينبغي للدول أن تتخذ التدابري القانونيّة واإلداريّة والرتبويّة والتقنيّة
املالمئة ،يف حدود مواردها االقتصاديّة ،من أجل حامية الرتاث الثقا ّيف،
وينبغي لها أن ت ُنقّح هذه التدابري بصورة دوريّة بغية تطويعها لتط ّور
الخاصة بحامية الرتاث الثقا ّيف.
املعايري املرجع ّية الوطن ّية والدول ّية
ّ
3.ينبغي للدول األعضاء أن تعمل ،بكافّة الوسائل املالمئة ،عىل تأمني
احرتام الرتاث الثقا ّيف يف املجتمع ،ال س ّيام بواسطة برامج للتعليم
والتوعية واإلعالم.
4.ينبغي للدول:

.أأن تصبح أطرافا يف اتفاقيّة الهاي لعام  1953الخاصة بحامية املمتلكات الثقافيّة
يف حالة وقوع نزاع مسلّح ويف بروتوكوليها لعامي  1954و ،1999ويف الربوتوكولني
اإلضافيني األ ّول والثاين التفاقيات جنيف األربع لعام  ،1949إذا مل تكن أطرافا
فيها]240[ ،
.بأن ت ُع ّزز عمليات إعداد واعتامد وثائق قانونيّة توفّر مستوى أعىل من الحامية
للرتاث الثقا ّيف،
.جأن ت ُع ّزز التطبيق املتناسق للوثائق القانون ّية الحال ّية واملقبلة املتعلّقة بحامية
الرتاث الثقا ّيف.
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ّ
الثقايف عند القيام بأنشطة يف وقت السلم
رابعا -حامية الرتاث
ينبغي للدول عند القيام بأنشطة يف وقت السلم أن تتخذ جميع التدابري
املالمئة من أجل أن تت ّم عىل نحو يكفل حامية الرتاث الثقايف ،ويتفق بوجه
خاص مع مبادئ وأهداف اتفاق ّية عام  1972لحامية الرتاث العاملي الثقا ّيف
ّ
الخاصة باملبادئ الدول ّية التي ينبغي تطبيقها
والطبيعي ،وتوصية عام 1956
ّ
ّ
يف مجال الحفائر األثريّة ،وتوصية عام  1968بشأن صون املمتلكات الثقافيّة
الخاصة ،وتوصية عام  1972بشأن حامية
التي ته ّددها األشغال العا ّمة أو
ّ
والطبيعي عىل الصعيد الوطني ،وتوصية عام  1976بشأن صون
الرتاث الثقا ّيف
ّ
املناطق التاريخ ّية ودورها يف الحياة املعارصة.
خامسا -حامية الرتاث الثقا ّيف يف حالة وقوع نزاع مسلّح مبا يف ذلك حالة
االحتالل
ينبغي للدول عندما تشتبك يف نزاع مسلّح ،سواء أكان ذا طابع دو ّيل أم
غري دو ّيل ،مبا يف ذلك [ ]241حالة االحتالل ،أن تتخذ جميع التدابري املالمئة
من أجل القيام بأنشطتها عىل نحو يكفل حامية الرتاث الثقا ّيف ،وفقا للقانون
الدو ّيل العر ّيف ومبادئ وأهداف االتفاقات الدول ّية وتوصيات اليونسكو
املتعلّقة بحامية هذا الرتاث أثناء أعامل القتال.
سادسا -مسؤول ّية الدول
أي دولة بتدمري متع ّمد لرتاث ثقا ّيف ذي أهميّة عظيمة
يف حالة قيام ّ
بالنسبة إىل اإلنسانيّة ،أو باالمتناع عمدا عن اتخاذ التدابري املالمئة لحظر
أي تدمري متع ّمد لهذا الرتاث ،سواء أكان هذا الرتاث أم
ومنع ووقف ومعاقبة ّ
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أي منظمة دولية أخرى ،فإنّها
مل يكن ُمدرجا يف قامئة تحتفظ بها اليونسكو أو ّ
ينص عليه القانون الدو ّيل.
تعترب مسؤولة عن هذا التدمري وفقا ملا ّ
سابعا -املسؤوليّة الجنائيّة الفرديّة
ينبغي للدول أن تتخذ جميع التدابري املالمئة ،مبا يتفق مع القانون
الدويل ،من أجل بسط واليتها القضائ ّية ،وتوقيع عقوبات جنائ ّية رادعة ،عىل
األشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب أفعال تدمري عمدي لرتاث ثقا ّيف
ذي أهم ّية عظيمة بالنسبة إىل اإلنسان ّية ،سواء أكان هذا الرتاث الثقايف ،أم مل
أي منظمة دولية أخرى]242[ .
يكنُ ،مدرجا يف قامئة تحتفظ بها اليونسكو أو ّ
ثامنا -التعاون من أجل حامية الرتاث الثقا ّيف
1.ينبغي للدول أن تتعاون فيام بينها ومع اليونسكو من أجل حامية
الرتاث الثقا ّيف من التدمري املتع ّمد ،وينبغي أن يستتبع هذا التعاون
القيام كح ّد أدىن مبا ييل )1( :تقديم وتبادل املعلومات املتعلّقة
بالظروف التي قد تؤ ّدي إىل تدمري متع ّمد للرتاث الثقا ّيف )2( ،إجراء
يل أو وشيك الوقوع للرتاث الثقا ّيف)3( ،
مشاورات يف حالة تدمري فع ّ
النظر يف تقديم املساعدة إىل الدول األعضاء يف اليونسكو ،بناء عىل
طلبها ،فيام يتعلّق بتعزيز الربامج الرتبويّة ورفع مستوى الوعي وبناء
القدرات من أجل منع ومعاقبة أي تدمري متع ّمد للرتاث الثقا ّيف)4( ،
تقديم ما قد تطلبه الدول املعنيّة من مساعدة قضائيّة أو إداريّة من
أي تدمري متع ّمد للرتاث الثقا ّيف.
أجل قمع ومنع ّ
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كل دولة عىل اتخاذ جميع
2.من أجل توفري حامية أشمل ،تُش َّجع ّ
التدابري املالمئة ،مبا يتفق مع القانون الدويل ،بغية التعاون مع سائر
الدول املعن ّية من أجل بسط الوالية القضائ ّية ،وتوقيع عقوبات جنائ ّية
رادعة ،عىل األشخاص الذين ارتكبوا أو أمروا بارتكاب األفعال املشار
إليها يف القسم "سابعا" أعاله (املسؤول ّية الجنائ ّية الفرديّة) والذين
بغض النظر عن جنسيّتهم أو املكان
يوجدون عىل [ ]243أراضيهاّ ،
الذي ارت ُكبت فيه هذه األفعال.
تاسعا -حقوق اإلنسان والقانون اإلنسا ّين الدو ّيل
عند تطبيق هذا اإلعالن تعرتف الدول بالحاجة إىل احرتام القواعد الدولية
املتعلّقة بتجريم االنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان وللقانون اإلنسا ّين
وخاصة عندما يقرتن التدمري املتع ّمد للرتاث الثقايف بهذه االنتهاكات.
الدويلّ ،
عارشا -توعية الجمهور
ينبغي للدول أن تتخذ جميع التدابري املالمئة لكفالة نرش هذا اإلعالن
عىل أوسع نطاق ممكن يف صفوف عا ّمة الجمهور والفئات املستهدفة ،من
خالل القيام بجملة أمور منها تنظيم حمالت لتوعية الجمهور.
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[ ]244يف فرنسا كُلّف الرئيس املدير ملتحف اللوفر ،يوم  29جوان/يونيو
 ،2015مبقتىض مذكّرة تكليف مبأموريّة صادرة عن رئيس الجمهوريّة ،فرانسوا
هوالند ،ت ُذكّر ،عىل وجه التخصيص" ،بأ ّن للنزاعات التي ت ُد ّمر اليوم سوريا
والعراق ،تبعات غري قابلة للمعالجة عىل تراث يعود أحيانا إىل آالف السنني،
هو جزء من املمتلكات املشرتكة لإلنسان ّية" وبرضورة القيام "بعملية بحث
عن الوسائل التي متكّن من االرتقاء بجدوى األدوات واألليات املوجودة".
وبناء عىل ذلك ،ق ّدم الس ّيد جان-لوك مارتيناز ،الرئيس املدير ملتحف
اللوفر ،يف شهر نوفمرب " ،2015تقريرا لرئاسة الجمهوريّة حول حامية الرتاث
يف حاالت النزاع املسلّح" تحت عنوان" :خمسون اقرتاحا فرنسيّا من أجل
حامية تراث اإلنسانيّة" .قد جعلنا توطئته ومحتوياته ومذكّرة التكليف ضمن
مالحق هذا الكتاب.
ومن جهة أخرى ،تجدر اإلشارة إىل أ ّن اليونسكو نظّمت ،بدعم من
الحكومة األملان ّية ،اجتامعا واسعا للخرباء التقوا ما بني  2و 4جوان/يونيو
 2016من أجل "إجراء تدقيق ملا تحقّق من تط ّور يف تطبيق خطّة اليونسكو
التي متّت املصادقة عليها يف ماي /مايو .2014
وكان االجتامع يهدف كذلك إىل تجميع األطراف املتد ّخلة ،لتحديد
والالمادي ،وتنسيق التوثيق
الثغرات يف صون الرتاث السوري املبني ،واملنقول
ّ
الوطني والدو ّيل ،وتقييم الرضر الحاصل والجهود
الراهن عىل املستوى
ّ
املبذولة يف تدعيم القدرات ،وضبط املراحل القادمة املو ّجهة إىل الخطط
العاجلة املستقبل ّية وخطط الحامية".189
 189وثيقة اليونسكو ( )COM/7A.Add, p.34 .40/WHC/16املقدّمة يف الدورة  40ملجلس الرتاث العاملي املنعقدة يف
إسطنبول من  10إىل  20جويلية/يوليو .2016
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[ ]245خمسون اقتراحا فرنسيّا من أجل حماية تراث اإلنسانيّة
تقرير إلى رئيس الجمهورية
بشأن حماية التراث في حاالت النزاع المسلّح
نوفمبر 2015
جان-لوك مارتينيز ،رئيس مدير متحف اللوفر
لنئ كان هذا التقرير مخصصا لتدمري الرتاث يف الدول التي تشهد حاالت
نزاع مسلح ،فإنّنا نذكّر بأ ّن أول ضحايا هذه النزاعات هم سكان هذه البلدان
وأ ّن ما يحدث يف بداية هذا القرن الحادي والعرشين يف الرشق األوسط هو
أوالً وقبل كل يشء كارثة من أكرب الكوارث اإلنسانية يف عرصنا ،وهي تحدث
عىل أبواب أوروبا.
ويف هذا الصدد ،قد يبدو من الصعب ،أخالق ّيا وسياس ّيا أيضا ،القبول
بالحديث عن خطّة [ ]246عمل تتعلق بقضايا الرتاث فقط ،رغم خطر
حصول انطباع خاطئ ،بأ ّن فرنسا تويل حياة البرش اهتامما أقل مام توليه
خصص لضحايا العنف العرقي والديني
"للحجارة القدمية" .فاملؤمتر الذي ّ
وتول رئيس الجمهورية افتتاحه بتاريخ  9سبتمرب ،2015
يف الرشق األوسطّ ،
و"خطة عمل باريس" التي مت ّخضت عنه تدحض متا ًما مثل هذا االنطباع.
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إ ّن التوصية األوىل لهذه الدراسة ،تتمثل إذن يف التذكري بأ ّن جهودنا لحامية
تقل أهمية عن
الرتاث يف مناطق النزاع ،يجب أن تكون مصحوبة بتعبئة ال ّ
التعبئة لحامية األهايل وقعوا اآلن ضحايا للنزعات الوحش ّية ،سواء ب َق ْوا يف
بلدانهم أو اضطروا إىل الفرار منها .وبهذا التص ّور ،قد يكون من املناسب يف
تقديرنا أن تُض ّم ،أو تُلحق خط ُة العمل هذه ،إىل خطة عمل باريس (االقرتاح
رقم  .)1وهذا األمر يكتسب معنى أكرث متى أخذنا يف االعتبار أ ّن املجازر أو
الهجامت املتعمدة املوجهة ض ّد هؤالء األهايل وممتلكاتهم ،والتدم َري الذي
يلحق تراثا ال يقدر بثمن ،هو جزء من اسرتاتيجية واحدة "للتطهري الثقايف"،
حسب عبارة السيدة إيرينا بوكوفا ،املديرة العامة لليونسكو ،تهدف إىل محو
حقب كاملة من تاريخ البرشية.
وإذا ك ّنا سرنكّز القول ،يف هذا التقرير ،عىل مسائل املمتلكات الثقافية
باملعنى املقصود يف اتفاقية الهاي لعام  ،1954فإنّه من الرضوري ،يف تقديرنا،
التذك ُري بش ّدة بأ ّن حامية الرتاث ال ميكن فصلها عن حامية األهايل.
[ ]247ومن ناحية أخرى ،تجدر اإلشارة هنا إىل أن فرنسا ،بلد حقوق
اإلنسان ،وصاحبة السبق أيضا يف مجال علم اآلثار يف الرشق األوسط ،كام
يشهد عىل ذلك بشكل خاص إنشا ُء أول "متحف آشوري" يف متحف اللوفر،
عام  ،1847لها بال شك مسؤولية خاصة ج ًدا يف هذه املسائل ويف هذه
املنطقة من العامل.
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مم
حتى لو كانت األعامل التي نشهدها حال ًيا بلغت ح ّدا أبعد بكثري ّ
نقلته لنا ذاكرة التاريخ ،فمن الواجب أن نتذكر أيضً ا أن النزاعات املسلحة
أدت دامئًا إىل تدمري ممتلكات ثقافية ال ميكن تعويضها.
روح أ ّمة ما وذاكرتَها ،كانت منذ العصور
إ ّن املمتلكات الثقافية ،لكونها َ
كل األطامع وأحيانًا موضوع تدمري متعمد ومقصود .ويف الواقع،
محل ّ
القدمية ّ
يع ّد إنكار وجود الخصم مبهاجمة معامله املم ّيزة وف ّنه ،موقفا متواترا ج ّدا
يف تاريخ النزاعات :فالغالب ميحو ذاكرة املغلوب ليفرض ذاكرته هو .وقد
ُدرست هذه الظاهرة يف سياق الثورات "الشاملة" ،التي كان يحرص قادتها
عىل إنتاج "إنسان جديد" مبحو ما يُقدم عىل أنّه من أخطاء املايض ،من أجل
بناء مستقبل آخر.
ث ّم إ ّن الوعي بأهمية الرتاث ورضورة حاميته مسألة قدمية أيضا :فمنذ
القرن الثاين قبل امليالد كان املؤرخ اليوناين بوليبوس مت ّربما [ ]248من تدمري
املمتلكات الثقافية أثناء النزاعات املسلحة [فقال]" :إذا مل نحصل منها عىل
أي منفعة ( )...فال أحد ميكنه أن ينكر أن االنصياع للتدمري غري املفيد للمعابد،
والتامثيل وغريها من املق ّدسات األخرى عمل مجنون".
ومع ذلك ،لنئ كانت هذه الظواهر قدمية ،فمن الواضح أن تدمري
املمتلكات الثقافية والدينية بلغ اليوم حجام استثنائيّا:
–أوالً ألن عمليات التخريب هذه ،تكتيس طبيعة منهجية ويُخطط لها،
وأصبحت يف ح ّد ذاتها أداة دعاية يف خدمة أيديولوجيا واسرتاتيجيا
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حقيقية لإلرهاب ،مع رغبة يف تدمري هوية الخصم ذاتها وتاريخه
وثقافته وعقيدته،
–ثانياً ،ألن االتجار غري املرشوع بـ"آثار الدم" هو (وتخصيصا ميكن أن
يصبح) أحد مصادر متويل اإلرهاب،
–أخ ًريا ألن وسائل االتصال متكّن من نقل هذا الدمار يف أوانه وبالتايل
يكون الرأي العام الدويل شاهدا عىل ذلك.
وأمام تض ّخم حجم الظاهرة ،وال سيّام يف العراق وسوريا ،صادقت
الجمعية العا ّمة لألمم املتحدة ،يف  28ماي/مايو  ،2015عىل قرار يعت ُرب
ألي بلد
املجتم ُع الدويل مبوجبه "الهجامت التي تش ّن عىل الرتاث الثقا ّيف ّ
هجامت عىل الرتاث املشرتك لإلنسان ّية جمعاء" .ويؤكد هذا القرار نفسه عىل
" أهميـة التنـوع والتعدديـة الثقـافيني وحريـة الـدين واملعتقـد يف تحقيـق
الســالم واالستقرار واملصالحة والتامسك االجتامعي".
[ ]249فسواء عىل املستوى الوطني أو األورويب أو الدويل بشكل خاص
(تحت رعاية األمم املتحدة واليونسكو) ،تسلّحت الدول منذ نهاية الحرب
العاملية الثانية ،برتسانة نصوص قانونية طموحة للغاية ،انكشفت ،لألسف،
حدودها يف السياق الحايل الذي تُواجه فيه الوحش ّية اإلرهابية املنترشة يف
الرشق األوسط.
*****
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من الرضوري ضبط تعريف الرتاث املهدد بالخطر ،ويف نفس الوقت
ضبط نطاق هذا التقرير .فاليوم ،الحاالت األكرث وضو ًحا هي حاالت سوريا،
والعراق ،واليمن ،وليبيا .ويجب أن نأخذ يف االعتبار أيضً ا عد ًدا من البلدان
فظل توازنها هشا (أفغانستان ومايل
األخرى التي متر بحالة ما بعد النزاع ّ
عىل سبيل املثال) .ثم سنم ّيز البلدان التي أضعفتها الهجامت التي استهدفت
األماكن الرتاثية ،مثل مرص أو تونس .ويف الختام ،مث ّة بلدان مل تشهد عنفا بلغ
درجة من الق ّوة تضاهي حدة النزاع املسلح إالّ أ ّن تراثها يف خطر ألنه نُهب
أو ُهجر.
*****
هذا التقرير ،غذّته وأثرته أفكار [ ]250هي نتيجة إنصات إىل حوايل
ستني شخصية من العامل الدبلومايس والثقايف والعلمي واالقتصادي ،أو ممن
لتحسس مسالك
يعملون يف املنظامت غري الحكومية ،وهو يسعى جاهدا ّ
مقرتحات ملموسة وعمل ّية بهدف وضع خطّة عمل شاملة ميكن أن تبادر بها
فرنسا .فأفضل إجابة عىل املتو ّحشني الذين يريدون تدمري املايض والذاكرة
هي التعبئة الجامعية ،منذ اآلن ،إلعادة بناء املستقبل ،وإلعطاء رسالة تفاؤل
يف نفس الوقت تذكّر بأ ّن اإلرهاب بالنسبة إىل الحضارات ليس إالّ ظاهرة
زائلة ،ويف هذا السياق أستع ُري عبارة لوران فابيوس وزير الخارجية والتنمية
الدولية التي قال فيها "ال ميكننا أن نذبح التاريخ".
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بيان رئيس الجمهورية الفرنسية،
فرانسوا هوالند،
حول اإلرهاب والممتلكات الثقافية،
خالل قمة مجموعة السبع ،في إيسي-شيما ،اليابان
في  26ماي/مايو 2016
[ ]251زماليئ األع ّزاء،
أو ّد أن أشكر الس ّيد شينزو آب ،الوزير األ ّول اليابا ّين الذي أتاح لرئيس
متحف اللوفر فرصة تقديم نتائج التقرير الذي أوكلت إليه مه ّمة القيام به.
اإلرهاب يهاجم النساء والرجال واألطفال ويهاجم أيضا مواطن حفظ
وكل ما ميكن أن ميثل الحضارة.
الذاكرة ّ
يحتل
اإلرهاب يريد أن يستأصل التاريخ وميحو أثره ،وكلّام تس ّنى له أن ّ
منطقة هدم ما فيها من إبداعات فن ّية ،وأحيانا ،هو يبيعها فيتخذ من
ممتلكات اإلنسانية تجارة شنيعة غري رشع ّية ،إنّه يهاجم دامئا ما يحفظ هذه
الذاكرة .وقد شاهدنا ذلك يف العراق ،وسوريا ،واليمن ،وأفغانستان ،وغريها إذ
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القامئة طويلة .مل ّا رأينا جزءا ها ّما من تَ ْدمر مه ّدما وعددا من متاحف العراق
مخ ّربا ]252[ ،قدّرتُ أنّه من الواجب أن يكون للمجتمع الدو ّيل ر ّد عىل ذلك.
والتقرير الذي تسلّمته من رئيس متحف اللوفر ،يتعلّق يف الحقيقة مبا
ميكن أن يقوم به املجتمع الدويل ،متى وفّر لنفسه الوسائل لتحقيق ذلك:
الرشعي باملمتلكات الثقاف ّية
كل يشء مقاومة االتجار غري
1.أوال وقبل ّ
ّ
يظل رهني إرادتنا
واآلثار امل ُتأتية من الرصاعات الدمويّة ،وهذا األمر ّ
بحيث أ ّن املمتلكات التي يت ّم تهريبها واالتجار بها نتمكّن من حجزها؛
2.واألولويّة الثانية هي أن نتج ّنب وقوع التحف األثريّة يف أيدي
اإلرهابيني .ولهذا السبب ،مثلام توجد بلدان تستقبل الالجئني ،يجب
أن توجد بلدان تستقبل يف اآلن نفسه الالجئني واملمتلكات الثقافية
قبل أن تصبح مه ّددة بالخطر أو النهب؛
3.أ ّما األولوية الثالثة فتتمثّل يف حفظ ذاكرة املواقع إ ّما بوسائل إلكرتون ّية
وإ ّما مبا ميكن أن ننجزه من عمليات تجديد من أجل حامية الرتاث وال
سيّام يف الرشق األدىن والرشق األوسط.
وهذا ما أمكن تحقيقه يف موقع أنغكور بكمبوديا ،فأتاح ،اليوم ،استقبال
كل بلدان العامل .ولبلوغ هذه النتائج نحتاج متويال عموم ّيا ،ولكننا
الز ّوار من ّ
ولعل املسألة تحتاج
الخاص]ّ .
نحتاج أيضا دعام ماليا ورعاية [من القطاع
ّ
خصصات مو ّجه للممتلكات الثقاف ّية امله ّددة بالخطر.
إنشا َء صندوق ُم ّ
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[ ]253أقرتح عليكم مناقشة هذه التو ّجهات ،وتعبئة هذه املوارد املالية،
مبناسبة تظاهرة ميكن تنظيمها خالل تدشني متحف اللوفر يف أبو ظبي ،الذي
رشك فيها كل
سيكون رمزا لحوار الحضارات .وتُعقد هناك ندوة ُدولية ي ّ
الوزراء املكلّفني بالرتاث ،وأه ّم مديري املتاحف والخواص الراغبون يف رعايته.
رمزي ،فمن جهة ،املكا ُن هو أبو
أعتقد أ ّن ذلك سيكون حامال لبعد
ّ
ظبي ومن جهة أخرى ،سيكون متحف اللوفر حارضا ،زيادة عىل مشاركة
كل الوزراء املكلّفني بحامية املمتلكات الثقاف ّية وما ميكن تعبئته من موارد
لتحقيق هذه النتيجة .فمكافحة اإلرهاب هي أيضا كفاح من أجل الحضارة.
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[ ]255بيبليوغرافيا مختصرة
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شكــــر
[ ]259أو ّد ،وأنا أضع نقطة النهاية لهذا العمل الذي يروي جزءا من
مسرية ك ّرستها لخدمة الثقافة ،أن أتق ّدم بجزيل الشكر والتقدير إىل نارش
الكتاب الصديق إيريك نونيي ووالده ،اللذين ش ّجعاين بق ّوة ،منذ م ّدة خلت،
عىل الكتابة للتعريف مبا تقوم به اليونسكو من عمل يف األزمات التي وسمت
تاري َخنا املعارص.
ما قمت به من عمل ،كان نابعا من اقتناع راسخ بأ ّن معرفة املايض
مصدر ثراء للهويّة الثقاف ّية ،وفهم للحارض ،وتطوير للمستقبل .وهذا االقتناع
متت ،عىل وجه الخصوص ،يف مرحلة الدراسة الجامع ّية عىل أيدي أساتذة
ّ
تقاسموا معي معرفتهم وخربتهم يف مجال التاريخ ،والبحث يف اآلثار ،وحامية
املعامل واملواقع األثريّة.
فمن واجبي أن أك ّرم من و ّجهوين ،وك ّونوين يف هذا املجال الذي يتميّز
كل
بالرثاء والتش ّعب ،مجال البحث يف الرتاث الثقا ّيف وصونه ،الذي ميثّل منبع ِّ
وفهم لآلخر.
هويّة ٍ
ففي جامعة الجزائر ،بدأت معرفتي بالتاريخ الحديث واملعارص من
غاليسو ،وبالتاريخ الوسيط من
األساتذة آسيا ج ّبار ،ومحفوظ ك ّداش وريني
ّ
األستاذين رشيد بورويبة وفراسوا ديفورك ،وبالتاريخ القديم وعلم اآلثار من
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األساتذة جان السوس ،وبول ألبار فيفريي ،وجون ديسانج ،وسارج النسال .ويف
األخري ،يعود الفضل يف ما تلقيته من تكوين يف الجغرافيا الطبيعيّة والبرشيّة،
إىل األساتذة روبري كابو-راي ،وأندري برونانت ]260[ ،وبيار إستورجس.
ويف جامعة السبينزا بروما ،حظيت بحضور دروس األستاذ ساباتينو
موسكايت حول علم اآلثار الفينيقيّة-البونيّة يف معهد الرشق األدىن ،ث ّم
باملشاركة ضمن فريقه يف الحفريّات األثريّة التي أجريت يف موقعني بونيني
يف جزيرة رسدينيا.
ومل ّا عدت إىل الجزائر ،أفدت من تجربة الس ّيد ِسيد أحمد بغيل مساعد
مدير أ ّول للفنون واملعامل واملواقع ،ومن نصائح األستاذ بول ألبار فيفريي،
وسارج النسال ،عندما تولّيت إدارة حفريّات اإلنقاذ التي مكّنت ،بعد
اكتشاف مقربة تعود إىل عهد املسيحيّة املبكّرة ،من توسعة مساحة موقع
تيبازة املرموق الذي كان عزيزا عىل ألبري كامو.
ومن جهة أخرى ،مكّنني التعاون مع علامء اآلثار يف املتحف الربيطاين
مببادرة من األستاذ شيبارد فرار ،ثم مع معهد اآلثار األملاين يف روما الذي
مؤسسات جامع ّية
يرشف عليه األستاذ فريدريش راكوب ،ثم يف الختام مع ّ
راجعة إىل جامعة السبينزا وأعالمها ،األستاذ أندريا كارنديني ،رئيس املجلس
األعىل لآلثار يف إيطاليا ،واألستاذ أنطونيو دي فيتا ،رئيس جامعة ماسرياتا
ومدير مدرسة أثينا ،من االستئناس مبختلف املناهج املط ّبقة يف الحفريّات
األثريّة ويف ترميم املعامل واملواقع.
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ومبناسبة إعادة تهيئة متحف تيبازة ،استفدت من وجود األستاذ جورج
مؤسيس املجلس الدويل للمتاحف
هرني ريفيار يف الجزائر ،وهو أحد ّ
(إيكوم) ،ومنشئ متحف باريس للفنون والعادات الشعب ّية ،فعلّمني ،عىل
أرض امليدان ]261[ ،مبادئ علم املتاحف الحديث وساعدين عىل أن أعرض
مجموعات متحف تيبازة بشكل جديد.
هذه التجارب امليدان ّية التي امت ّدت عىل سبع عرشة سنة ،هي التي
أفادتني إفادة كبرية ومكّنتني من مواجهة التح ّديات التي يتع ّرض لها الرتاث
الثقا ّيف عىل الصعيد ال ّدو ّيل ،ومن أن أُنجز ،صحبة زماليئ ،ومنذ أكرث من
ّفت بها من منظّمة اليونسكو ،ومن املركز
أربعني سنة ،املأموريات التي كل ُ
الدويل لدراسة صون املمتلكات الثقافية وترميمها ،ومؤ ّخرا من املركز اإلقليمي
العريب للرتاث العاملي يف البحرين.
وأو ّجه شكري وامتناين كذلك إىل ِ
املديرين العا ّمني لليونسكو ،أحمدو
مختار مب ّو ،وفيديريكو مايور ،وكواشريو ماتسورا وإيرينا بوكوفا ،الذين
رشفت بالعمل معهم طيلة العرشيّات الثالث األخرية.
ت ّ
كل زماليئ الذين أدين لهم بالكثري من التعاون
ويتو ّجه شكري أيضا إىل ّ
يل أ ّن أذكرهم
املثمر واملتبادل ،عىل مدى مسرييت الطويلة ،وألنهم كُرث يتعذّر ع ّ
وأعب لجميعهم عن
بأسامئهم .وأنا فخور باالحرتام الذي ظفرت به منهمّ ،
مشاعر االعرتاف بالجميل.
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ويف الختام ،ال يفوتني أن أذكّر بالدعم الدائم الذي لقيته من زوجتي
ِ
الصعوبات
حق قدره .فقد تقاسموا معي ،ومازالوا،
وإبني وأن أق ّدره ّ
ّ
والطبيعي
والنجاحات أيضا ،يف حياة وهبتُها للدفاع عن الرتاث الثقا ّيف
ّ
كل أنحاء العامل.
واالرتقاء به يف ّ
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