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ALMADA CULTURE
املدى الثقايف

(

) تـــــــــــزور مـــــــــــديــــنـــــــــــة بـــــــــــابـل االثـــــــــــاريـــــــــــة

الــطــــريق اىل بــــابل وحمـــاولــــةايقـــاظ الـــذاكـــرة
الـقـــــــوات االجــنــبــيـــــــة احلـقــت اضـــــــراراً بـلــيـغـــــــة بـــــــاملـــــــديــنـــــــة
هل تـــضع الـيـــــونـــسـكـــــو (بـــــابل) ضـمـن قـــــائـمـــــة الـتـــــراث العـــــاملـي؟

مكتب املدى
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ـ ـ ــل

قال االله مردوخ يف
ملحمة اخلليقة البابلية -:
هناك أبني بيتاً وهيكالً
به قدس االقداس رمز
جاللتي
وعندما تصعدون من االبسو
لالجتماع
سيكون مفتوحاً الستقبالكم
وبه تبيتون
سأدعو اسمه بابل  ،أي بيت
االلهة الكبرى
وسينهض لبنائه امهر
البنائني

كـانت مـدينـة مـردوخ وااللهـة الكبـرى
يق ـظ ـ ــة يف روحــي وخ ـص ـ ــوصـ ـ ـاً بع ـ ــد
هـب ــوط اول ط ــائ ــرة ع ــسك ــري ــة ف ــوق
تـرابهـا  ،فـعطـلت صفـة املــدينـة الـتي
تــآكـلت خـصــائـصهــا يف زمـن النـظــام
ال ـس ــابق عـبــر اضــاف ــاته الـتــرفـيهـيــة
اخل ـ ــاص ـ ــة  .ظـل حلــم زي ـ ــارت ــي له ـ ــا
ضــاغطـاً بعـد تـسـريـب معلـومــات عن
حـجم االضــرار الكـبيــرة الـتي حلـقت
بهـا ورسـمت ذاكــرتي صــوراً مخيــاليـة
مــاكنـت فيهـا قـادرا علـى شـطب صـور
املــاريـنــز والــدبــابــات  .واسـتعـنــا مبــا
ت ــوف ــر لـن ــا مـن وسـ ــائل وعالق ــات مع
االصــدقــاء العــامـلني يف دائــرة االثــار
والـتــراث وك ــان احللـم وعــداً  ،فـكلـمــا
ت ــوف ــرت معل ــوم ــات ج ــدي ــدة لـن ــا عـن
اخلــراب ازداد اصــرارن ــا علــى اهـمـيــة
االطـالع ع ــل ـ ـ ــى ـم ـ ـ ــاهـ ـ ـ ــو خـف ــي وظـل
موضـوع غلق املدينـة ودراسة االضرار
بــدقــة علـميــة كــامل ــة من قـبل دائــرة
اثار بابل وسيلة وحيدة على اصرارنا
 .ح ـتـ ـ ــى وصلــت مـ ـ ــوافقـ ـ ــة د .مـ ـ ــرمي
ع ـم ـ ــران م ـ ــدي ـ ــرة دائ ـ ــرة اث ـ ــار بـ ـ ــابل
ودعـ ــوتهـ ــا (املـ ــدى) لـ ــزيـ ــارة املـ ــديـنـ ــة
واستقبلتنا بحفاوة بالغة وهي تقول
 :املـدى اول صـحيفـة عــراقيـة تــدخل
الــى ب ــابل االثــاري ــة  ..دخلـنــا بــسالم
الـى املــدينـة املكـتفيـة مبـا فـوضهـا به
االله مــردوخ حـيـث جعل مـنهــا بـيـت ـاً
آمنـاً وعاشت أعياد ربـيعها يف االكيتو
وعــرفت طقـوسهـا الـتي صــارت عيـداً
كــونيـاً يـستـدعـي كبـار االلهــة يف زمن

االن ــبعـ ـ ــاث امل ـن ـتـ ـظـ ـ ــر االن وح ـت ـم ـ ـ ـاً
ســيحـني ونـ ــدخلـه ملـ ــوحـني بـ ــألـ ــوان
احلـ ــزن وجـ ــديـ ــد فـ ــرحـنـ ــا  .لـم يـكـن
سـهالً اغفــال م ـشــاه ــد العــسكــراتـيــة
ال ـتــي الحق ـت ـن ـ ــا وجـعلــت مــن ت ـن ـ ــوع
االلـسن تنـوعـاً يف وسـائل الـقتل  ،انه
ألم ــر فـظـيـع ان تك ــون ب ــابل ش ــاه ــدة
علــى تغيــر ينـابـيعهـا ويــداهمهـا مـرة
ثانية ايرا االله الشيطان ويدمرها .
لقــد ابتـدأ الـعصــر البــابلي يف حـدود
 2004ق.م وظـهـ ـ ـ ـ ـ ــرت دويـالت مـ ـ ـ ـ ـ ــدن
عديـدة فيهـا وحّدهـا امللك حمـورابي
 /الــذي اعــاد تــوحـيــد الـبالد يف عــام
 1763ق.م وعـبــر ت ــاريخهــا الـط ــويل ،
اســتهـ ــدفهـ ــا الغـ ــزاة  ،لكــنه ــا ع ــاودت
حـ ــي ـ ـ ــاتهـ ـ ــا مـ ـ ــرة ثـ ـ ــان ـيـ ـ ــة وزادت مــن
حتصيـناتـها الـتي لم تقـدر علـى منع
ـال ـ ـ ــزاحفــني ال ــيهـ ـ ــا  .واع ــتقـ ـ ــد بـ ـ ــان
االم ـ ـ ـ ـ ــريـ ـكـ ــي ال ـ ـيـهـ ـ ـ ـ ـ ــا
ـدخ ـ ـ ـ ـ ــول ـ
ـال ـ ـ ـ ـ ـ ـ
واالسـتيـطــان فيهـا هــو االكثـر قـسـوة
مـن االحـتالالت ال ـس ــابق ــة النه ج ــاء
حملــو ذاكــرة وطـني ــة وتفكـيك الهــويــة
ـون ـ ـ ــاتهـ ـ ــا الــتـ ـ ـ ــاريخ ـيـ ـ ــة
وازاحـ ـ ــة مـكـ ـ ـ ـ
واحلضارية  .عرفت بابل املراثي منذ
قـ ـ ــدمي الـ ـ ــزمـ ـ ــان  ،لـكــن االن صـ ـ ــارت
م ــراثـيه ــا اغ ــانــي الهله ــا واطف ــاله ــا
وهي بـانـتظــار أحفـاد جـدد يـكنـسـون
بـضحكـاتهـم غبـار الغـربـاء  .كل هـذا
مخ ـيـ ـ ــال وواقع واخ ـتـالطه ـمـ ـ ــا معـ ـ ـاً
يـنـتج لـن ــا وقـ ــائع عـن امل ــديـن ــة الـتـي
انـشـغلنــا بهـا يف حـوارنــا مع د .مـرمي
عمران مديرة اثار بابل:

تقرير العالم كيرتس وثيقة
مهمة

* زار العـ ــالـم االث ـ ــاري املعـ ــروف جـ ــون
كيــرتـس مــديــر اثــار الـشــرق االدنــى يف
املـتحف البــريطـاني مـدينـة بـابل وقـدم
تق ـ ــري ـ ــر ًا مهـمـ ـ ـ ًا ح ـ ــول االض ـ ــرار الـتـي
حلقـت بــاملــديـنــة ،فـم ــا حجـم االضــرار
التي اشار اليها التقرير؟
 زار العـ ــالـم االثـ ــاري جـ ــون كـيـ ــرت ــسمــدينـة بــابل االثـاريــة بنــا ًء علـى دعـوة
من وزارة الثقافة والهيئة العامة لألثار
والتـراث كطـرف دولي محـايـد للـوقـوف
عل ـ ــى حقــيق ـ ــة االض ـ ــرار الـتــي حلقـت
بـاملـدينـة والـتي ثـبتـت من قـبلنـا ،وعنـد
حـضــوره املــؤمتــر ال ــذي هيــأت له قــوات
متعـددة اجلنسيات يف بـابل وعلى مدى
ثالثــة ايــام للـفتــرة من  13-11تـشــرين
الثــاني لغـرض منـاقـشــة التقـريـر املعـد

مــن ق ـبـلهــم وال ـ ــذي ك ـ ــان يف نـ ـظ ـ ــرهــم
ال اليحتــاج اال التــوقيع
تقـريــر ًا متكـامـ ً
عليه فقـط  ..لكن اللجـنة املـشكلـة من
قـبل الهـيئــة العـامــة لآلثـار ودائـرة اثـار
بــابل قــامـت بــدراســة الـتقــريــر ب ـشـكل
دقـ ـيـق ووضـع ــت مـالح ـ ــظ ـ ـ ـ ــات عـلـ ـيـه .
ورفــض الـتق ــري ــر مـن قـبلـنـ ــا النه ك ــان
ال وعامـ ًا وكان الـهدف منه
تقـرير ًا مطـو ً
تهميش واضـاعة حقيقـة االضرار التي
اص ــابت امل ــدين ــة  .كمــا قـمنــا مبــرافقــة
الـ ــدكـتـ ــور جـ ــون كـيـ ــرت ــس الـ ــى جـمــيع
االمــاكن املـتضــررة واملبـينــة يف التقـريـر
االول واملعـ ــد مـن قــبلـن ـ ــا ،فقـ ــام بـ ــدوره
بـتصـويـرهـا وتـوثـيقهــا وكتـابـة تقـريـره
الذي نشره بعد عودته .
* وماذا عـن اللجنة العـراقية والـدولية
اخلاصة باملدينة االثارية ؟
 -اللـجنــة العــراقيــة مــشكلــة من دائــرة

جنود متعددة اجلنسيات يف مدينة بابل االثارية

أنقـذوا ثقـافـتنــا من الـتمـويل الـذايت
عبد العليم البناء

صرخة مدوية اطلقها منتسبو دائرة السينما واملسرح ومازال
صـداها يـتردد منـذ ثالث سنـوات حيث كـانوا يـظنون ومـازالوا
ان القـرارات اجملحفـة واجلـائـرة التي فـرضهـا نظـام الطـاغيـة
ستلغـى جميـعها مبـا فيهـا نظـام التـمويل الـذاتي الـذي طبق
علـى هـذه الـدائـرة وجعـل منهـا شـركــة انتــاجيـة حـالهـا حـال
دوائــر وزارة الــصنــاعــة واملعــادن وهـيئ ــة التــصنـيع العــسكــري
االمر الـذي ادى الى مـا ادى اليه من هـبوط مـريع وانتـاجات
اسـتهالكيـة وسـطحيـة سـيطـرت علـى أنـشطـة وفعـاليـات هـذه
الـدائـرة اال مـانـدر مـن اعمـال فـنيـة كــانت تفـلت بقـدرة قـادرة
وبهـم ــة وف ــاعلـي ــة مـنف ــذيه ــا مـن ح ــوم ــة الـت ــردي والـتـبجـيل
واالشادة (للقائد الضرورة)..
ولكن وزارة املالـية وخالل السنوات الثالث املـاضية بقيت على
رأيهـا مصـرة علــى تطبـيق التمـويل الـذاتي وعـدم تغييـره الـى
نظـام التمـويل املـركزي االمـر الذي ادى الـى حصـول خسـائر
كبيـرة ليـس لهذه الـدائرة كفـعل ابداعـي كان مـن املفروض ان
يكـون مغـايـراً من جـميع الـوجـوه ملـا كـان سـائـداً ايــام احلقبـة
ال ـص ــدامـي ــة ح ـسـب ،وإمن ــا ملـنـت ـسـبـي ه ــذه ال ــدائ ــرة ال ــذيـن
يتــسلمـون رواتـب غيــر مجـزيــة علــى وفق فئــات اربع ال يـزيـد
اعالهـا علــى ( )300الف دينـار شهـريـاً ملـن قضـوا مـدة خـدمـة
تــزيــد عل ــى ( )25سنــة ويحـملــون شهــادات اك ــادميي ــة يف وقت
يحظـى اقرانهـم يف دوائر يـطبق فيهـا نظـام التـمويل املـركزي
بـرواتـب ال تقل عـن ( )600الف دينـار وتـزيـد علـى ( )700ألف
دينار شهرياً..
واالنكى من هـذا كله وبالرغم من ان وزارة املـالية تعرف جيداً
ان الظـروف االمـنيـة احلـرجـة الـتي ميـر بهــا البلـد ال تـسعف
هذه الدائـرة القامة وتقـدمي اعمال فنيـة بالصـورة التي كانت
علـيهــا حـيـث اجلـمـيع فـنــانـني وم ـشــاهــديـن ال ي ـسـتـطـيعــون
حتقـيق االقـب ــال اجلـم ــاهـي ــري املــطل ــوب ل ـس ــد احـتـي ــاج ــات
دوائـرهم مبــا فيهــا رواتبهـم وميـزانيـات اعمــالهم ..فـأنهـا ،اي
وزارة املـالية ،لم تلـتفت الى اخلطـأ القانونـي الذي وقعت فيه
هي وغيرهـا من الدوائـر املسؤولـة ايام النـظام السـابق وبقيت
مـصــرة عـليـه حتــى هــذا اليــوم ورمبــا ستـصــر علـيه الــى مــاال
نهاية..
اذ ان قانون الشركـات العامة املرقم ( )22لسنة  1997قد صدر
لغــرض ت ــأسيـس شــركــات عــامــة لــوح ــدات اقتـصــاديــة تكــون
ممـولـة ذاتيـاً ومملـوكـة للـدولـة بـالكـامل وتـتمتع بـالشـخصيـة
املع ـن ـ ــوي ـ ــة واالس ـتـقالل امل ـ ــال ــي واالداري وتع ـمـل وفق اسـ ــس
اقتصادية.
هـذا مـا جـاء بــوصف (الـشـركــة العـامـة) يف املـادة االولــى من
القـانون يف حني ان دائـرة السيـنما واملـسرح كـانت من الـدوائر
اخلاضعة لـنظام حسابـي مبوجب التمويل املـركزي وقد صدر
قــرار لتحــويلهـا الــى نظـام الـتمـويل الــذاتي يف 1998/3/11

أي بعد سـنة من صدور قـانون الشـركات العامـة ومن ثم صدر
قــرار لتحــويلهـا الـى شـركـة عـامـة مبــوجب شهــادة التــأسيـس
املـ ــرقـم ـ ــة ( )170يف  1999/2/22خالف ـ ـاً ملـ ــا جـ ــاء ب ـ ــالقـ ــانـ ــون
لـتح ــويل ال ــدوائ ــر املـم ــول ــة ذاتـيـ ـاً ال ــى ش ــرك ــات ،اي ان دائ ــرة
الـسينـما واملـسرح كـانت ممـولة مـركزيـاً تعتـمد عـلى تعـزيزات
مــاليـة لـنفقــاتهــا من جـاري حـسـاب دائـرة احملــاسبـة يف وزارة
امل ــاليــة وهــذا مــا يــؤكــده ديــوان الــرقــابــة امل ــالي ــة عن ــد قيــامه
بتدقيق احلسابات اخلتامية للدائرة لعام 1997.
ويهـدف القـانـون اعاله الـى بلـوغ الـشـركـة اعلـى مـستــوى من
النمـو يف العمل واالنتـاج واعتمـاد مبدأ احلـساب االقتـصادي
وكفاءة استثمار االمـوال العامة وفاعلـيتها يف حتقيق اهداف
الدولـة ورفع مستويـات االقتصاد الـوطني وهذا ماجـاء باملادة
( )2من القـانـون يف حني ان حتـويل الـدائـرة الـى شـركـة عـامـة
لـم يحقق أيـاً مـن الفقـرات الـواردة يف املـادة اعـاله حيـث انهـا
حتـملت خـســارة يف اول سنــة من حتــويلهـا الـى دائـرة ممـولـة
ذاتيـاً وان مجموع ما حققته مـن ارباح خالل السنوات الثالث
االولى من تـأسيسهـا كشركـة عامة كـان ال يتجاوز مبـلغاً قدره
( )49مليون دينار يف حـني انها خسرت فقـط عام  2002مبلغاً
قدره ( )90ملـيون دينـار حسب مـا جاء بـاحلسـابات اخلتـامية
املقدمة الى ديوان الرقابة املالية.
لقـد كـان قـانـون الـشـركـات العـامـة يهـدف الــى حتقيق مـردود
اقـتصــادي وفق املبـادىء احلـسـابيـة وكفـاءة استـثمـار االمـوال
العـامـة وهـذا مـا جـاء بـاملـادة االولـى والـثنــائيــة من القـانـون
خالفـاً الهـداف الـدائـرة عنـد تـأسيـسهـا حـيث انهـا اسـست يف
حـيـنه لــرعــاي ــة الفـنــون ال ـسـيـنـمــائـيــة وامل ـســرحـي ــة والفـنــون
الشـعبية والتلـفزيونيـة لنشر الـثقافة ودعـم احلركة الثـقافية
والفنية وتنشيطها وتطويرها ولم يرد يف اهدافها حتقيق اي
م ــردود م ــالــي او حتقــيق اي ه ــدف اقـت ـص ــادي وبـ ــذلك ف ــأن
الـدائرة عـند حتـويلـها الـى شركـة عامـة او دائرة ممـولة ذاتـياً
قد خالفت االهداف التي جاءت من اجلها.
وجاء يف املـادة  14من القانـون اذا بلغت خسائـر الشركـة نسبة
 %50مـن رأسـم ـ ــالهـ ــا االسـمـي فـعلـ ــى الـ ــوزارة اع ـ ــداد تقـ ــومي
اقـتصـادي لهـا واتخـاذ قـرار منـاسـب بشـانهـا يف حني ان دائـرة
السينما واملسرح كشركة عامة ممولة ذاتياً قد حققت خسائر
كـبيــرة سنـوي ـاً ابتــداءً من عـام  2002ولغـايـة  2005تـزيـد علـى
رأسمـالهـا الــذي يتجــاوز ( )180مليــون دينــار .يف وقت قـضت
فيـه عمليـات الـسلب والنـهب والتخـريب بعـد سقـوط الـنظـام
السـابق على رأسمال الشركـة من موجودات ثابتـة وغير ثابتة
واصبـحت ال متـتلك ســوى مـســرحٍ واحــد (املـســرح الــوطـني)
وب ــرغـم اعـم ــاره اصـبح مـن امل ـسـتحـيل اسـتخ ــدامه لــتحقـيق
مـردودات مـاليـة واقتصـاديـة وبـذلـك اصبحت الـدائـرة تعتمـد
اعـتمــاداً كـلي ـاً علــى الق ــروض التـي تقــدمهــا وزارة امل ــاليــة يف
جميع مصاريفها من رواتب ونـفقات سلعية وخدمية اخرى..
وب ــال ــرغـم مـن ذلـك فق ــد ق ــامـت ب ــالع ــدي ــد مــن الفع ــالـي ــات
الـثقــافـي ــة والفـنـيــة املـمـي ــزة داخل وخ ــارج الع ــراق ولكـن دون
حتقـيق اي متــويل وايــراد يـحق للــدولــة ان تـبقـيهــا تعـمل يف
اطار نظام التمويل الذاتي.
انها مسـألة شائـكة ومطلب جمـاهيري وثقـايف وفني وابداعي
البد من معـاجلته واتخاذ القرار احلـاسم بشانه واعادة احلق
الى نصابه.

بوابة عشتار حتت االحتالل

اثـار بـابل وقـامت هـذه اللجنـة بـدراسـة
جمـيع االضـرار الـتي حلـقت بـاملــدينـة
بـ ــدقـ ــة مـتـنـ ــاهـيـ ــة ورفعــت تقـ ــريـ ــرهـ ــا
الــنهـ ــائـي حتـت عـنـ ــوان ب ـ ــابل ال ـ ــواقع
احل ــالي ،امــا اللـجنــة ال ــدولي ــة فتــضم
اث ـ ـ ــاري ــني م ــن مـخـ ـتـلـف دول الـع ـ ـ ــال ــم
الـبعـض مـتخـصـص ــون ب ــآث ــار الع ــراق
القـدمي وكـان عــراقيـون ضـمن الـلجنـة
الـ ـت ــي عـ ـمـل ــت ب ـ ـ ــاش ـ ـ ــراف مـ ـن ـ ـظ ــم ـ ـ ــة
اليـونسكو .وسوف تعـرض على اللجنة
الـدوليـة يف اجتمـاعهـا املقـبل التقـارير
التالية:
 )1تق ــري ــر دائ ــرة اث ــار بـ ــابل " جلـن ــة
بابل".
 )2تقـ ــريـ ــر دائـ ــرة الـبـ ــرفـ ـسـ ــور جـ ــون
كيـرتـس مـديـر اثـار الـشـرق االدنـى يف
املتحف.
 )3تقرير القوات متعددة اجلنسية.
مهمة هذه اللجنة دراسة هذه التقارير
وتقـييم االضـرار التـي حلقت بـاملـدينـة
بعــد  2003ووضع خـطــة شــاملــة الدارة
املــدينـة واعـادة تـاهـيلهـا  ..وسـينـاقـش
اجملـتــمعـ ــون اهـمـيـ ــة شـمـ ــول املـ ــديـنـ ــة
بــرعــايــة الـيــونــسكــو ألدخــالهــا ضـمـن
ق ــائـم ــة الـتـ ــراث الع ــاملـي وك ــانـت ه ــذه
الـلج ـن ـ ــة قـ ـ ــد عق ـ ــدت اج ـت ـم ـ ــاعــني يف
فرنسا وأملانيا.
وعن مـشـروع االحيـاء االثـري قـالت د.
مـ ــرمي عـمـ ــران :ان مـ ـشـ ــروع االحـيـ ــاء
االثــري ملــديـنــة ب ــابل والــذي بــدأ عــام
 1977قـد حقق نتـائج ايجـابيـة وخضع
امل ـشــروع لـبــرن ــامج مـتعــدد الــوظ ــائف
اهـمهــا اجــراء حتــريــات وتـنقـيـبــات يف
عدد من نقـاط املدينـة وصيانـة معظم
املعـ ــالـم املـتــبقـيـ ــة مـن املـ ــديـنـ ــة حتـت
اش ـ ــراف م ــتخـ ـصـ ـص ــني ووفق وسـ ـ ــائل
علـمـي ــة  .ومــن خالل مـ ـش ــروع احـي ــاء
مدينـة بابل مت استـظهار اجـزاء اخرى
من املدينة لم تشملهـا تنقيبات البعثة
االمل ـ ـ ــانــي ـ ـ ــة " 1917-1899كــم ـ ـ ــا متـكــن
املشـروع من حمـاية مـاميكـن من ابنـية
املــدينــة .و مت شمـول املــدينـة بــاعمـال
الـصيـانـة ضمـن خطـة هـيئـة مهـرجـان
ب ـ ـ ــابل الـ ـ ــدول ــي علــمـ ـ ـ ـ ًا انهـ ـ ــا لــم تـكــن
بـاملستـوى املطلـوب فقد حـصلت بعض
الــتغـيـ ــرات واالضـ ــافـ ــات الـتـي غـيـ ــرت
بعــض مع ــالـم امل ــديـن ــة وأبع ــدته ــا عـن
ال عـن االبـنـيـ ــة
واقـعهـ ــا االثـ ــاري ،ف ــض ً
واملنشـآت احلديثـة املنتشـرة يف مناطق
متفرقة من املدينة .
وتـضـمن الـتقــري ــرالبــول ــوني ت ــأكيــدات
علـى حصـول اضرار واضحـة يف التنني
( مـ ــوشخ ــوش ــو ) ال ــذي ي ــزيـن ب ــواب ــة
ع ـ ـ ـ ـشـ ــت ـ ـ ـ ـ ــار  .ووثـق ف ـ ـ ـ ـ ــريـق امل ـ ـتـحـف
الـبـ ــري ـطـ ــانـي اعـمـ ــال قــطع يف اجـ ــزاء
صغيـرة من حيوان التنـني موشخوشو،
واشــارت د .مــرمي عـمــران مــديــرة اثــار
ب ـ ــابل ال ـ ــى ان ه ـن ـ ــاك اض ـ ــرار ًا نــتجــت
بـسـبب الــوجــود العــسكــري يف امل ــدينــة

وم ــا يـتــطلـبـه ذلك ال ــوج ــود بــصفـته ــا
م ـنـ ــطقـ ـ ــة ع ـ ـسـكـ ـ ــريـ ـ ــة مــن اجـ ـ ــراءات
ال ــتحـ ـصــني والـ ـ ــدف ـ ـ ــاع  .ونح ــن علـ ـ ــى
اتصـال دائم ومـستمـر بـالـهيئـة العـامـة
لآلثــار والتــراث ووزارة الثقـافـة التخـاذ
االج ـ ــراءات الالزمـ ــة لـلحـ ــد مـن هـ ــذه
التجـاوزات الـتي جـاء علـى اثـرهـا قـرار
اخالء املدينة .
وعـن شبكـات الـسطـو علـى االثـار قـالت
د .مرمي عمران:
منذ خـروج القوات مـتعددة اجلنـسيات
يف  2004/12 /22وحلـ ــد االن املـ ــديـنـ ــة
خــاضعــة حلمــايــة حــراســة االثــار وقــد
بـذلـوا جهــودا كبيـرة يـستحقــون عليهـا
الشكـر والثنـاء يف احلفـاظ علـى االثار
سـواء يف مـركـز املــدينـة او يف االقـضيـة
والنواحي التابعة الى احملافظة .
* اطـلـعــن ـ ـ ــا عـل ـ ـ ــى بـعـ ــض تـف ـ ـ ــاص ـيـل
تقـريــرك عن االضـرار وهـي تفـصيـليـة
اما يف احاديثك فكالم عام .
 الــتق ــري ــر عـب ــارة عـن دراس ــة دقــيق ــةلــواقع حـال املــدينـة وهــو وثيقــة تبقـى
للتـاريخ بـاالضـافـة الـى ان نـسخــة من
التقـريـر قــدمت الـى الـلجنـة الــدوليـة
لـ ـ ــدراس ــته وم ـنـ ـ ــاق ـ ـش ــته ب ــتفـ ـ ــاص ـيـله
الـدقيقـة يف االجتمـاع املقبل ،واجـرينـا
فحص ًا ملـقاطع يف بعض اخلـنادق التي
حفرت من قـبلهم وألجل الوقـوف على
ن ـسـب ــة الـض ــرر مت عـمـل ذلك كـنـم ــاذج
ال
وسـوف تـشمل هـذه العـمليـة مـسـتقب ً
جميع االماكن املتضررة .
* ذك ـ ــرت وج ـ ــود س ـ ــرق ـ ــات يف امل ـ ـس ـ ــرح
البابلي والقصر الرئاسي ماهي؟
 ســبق ان ذك ـ ــرت ان امل ـ ـس ـ ــرح وج ـمــيعاالبـنيــة واملنـشــآت احلــديثــة مبــا فـيهــا
القصـر الـرئــاسي تعـرضت الـى الكـثيـر
م ــن االضـ ـ ـ ــرار خـالل ف ــتـ ـ ـ ــرة احلـ ـ ـ ــرب
وبع ــده ــا واملـتـبقـي مـنه ــا هـي ــاكل بـن ــاء
الغـي ـ ــر اغلــبهـ ــا خـ ــالـيـ ــة مـن االبـ ــواب
والشبابيك والتجهيزات الكهربائية .
* لـم تكـن اجلـب ـسـيــات هـي الــوحـيــدة
امل ـس ــروق ــة مـن مــتحف نـب ــوخ ــذ نـص ــر
وحـم ــورابـي ،بل ك ــان مـن بـيـنه ــا قــطع
اثارية.
 خالل ف ـتـ ـ ــرة احلـ ـ ــرب يف عـ ـ ــام 2003تع ــرضـت امل ــديـن ــة ال ــى اعـم ــال العـبـث
والـتخ ــريـب وتع ــرض مــتحف نـب ــوخ ــذ
نصـر وحمـورابي الـى اعمـال التخـريب
والع ـبــث وال ـ ـسـ ـ ــرق ـ ـ ــة فقـ ـ ــد س ـ ـ ــرق كل
مـاموجـود يف املتحفني وحلـسن احلظ
ان االث ـ ــار ال ـتــي ك ـ ــان ــت مع ـ ــروض ـ ــة يف
املتحـف ليسـت اثار ًا أصلـية وامنـا نسخ
ج ـب ـ ـس ـيـ ـ ــة ورغــم ذلـك لــم ت ـ ــسلــم مــن
الـ ـسـ ــرق ـ ــة فقـ ــد وجـ ــد الــبعــض مــنهـ ــا
مهشم ًا ومبعثر ًا على ارضية املتحفني.
* مـاهـو رأيك بـالسـرقــات التي تعـرض
لها املتحف يف زمن النظام السابق ؟
 العلـم لي بـتفــاصـيل هــذا الني كـنتخاللها يف اجازة دراسية .

من املكتبة األجنبية

دماغ موزارت
تأليف :برنار لوشوفالييه
الناشر :اوديل جاكوب ـ
باريس 2006

"دم ـ ــاغ م ـ ــوزارت" ل ـيـ ــس ك ـت ـ ــابـ ـ ـاً يف
املـوسيقـى ،وإمنا بـاألحرى يف آلـيات
عــمل "العـبق ــري ــة" ،وذلك انــطالقـ ـاً
من العـديــد من األحـداث املـشهـودة
الـتـي ع ـ ــرفــته ـ ــا حـي ـ ــاة امل ـ ــوســيقـي
الكـبير ،وليـس أقلّها شهـرة ما جرى
ي ــوم  11اب ــريل  1770عـن ــدم ــا سـمع
الـفـ ــتـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـ ـ ــوزارت مـق ـ ــطـ ـ ـ ـ ــوعـ ـ ـ ـ ــة
للموسيقي الكبير "الليغري" والتي
لم يتـم اإلفصـاح أبـداً عن نـسيجهـا
املـ ــوســيقـي ال ـ ــذي بقـي س ـ ـرّاً ،لـكـن
عنـدما وصل مـوزارت إلى بـيته أعاد
عـزفهـا كامـلة بـالتمـام والكمـال من
ذاك ـ ـ ــرتـه .فـك ـيـف
ميكن تـذكّــر مثل
تـلـك املـع ـ ـ ــزوف ـ ـ ــة
ك ـلــه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا بــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
س ـمـ ـ ــاعه ـ ــا مـ ـ ـرّة
واحـ ـ ـ ــدة؟ وكـ ـيـف
ميـك ــن تف ـ ـس ـيـ ـ ــر
عبقـرية موزارت؟
بـاختصـار ما هي
أسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار
العبقرية؟!

لبنان البيت املنقسم عىل ذاته
تأليف :ساندرا ماكي
الناشر:و.و .نورتون وشركاه ـ لندن،
نيويورك 2006

الـصحــافيــة االجنليـزيـة سـانـدرا مــاكي اخملـتصـة
ب ـش ــؤون ال ـش ــرق األوسـط واشــتغلـت يف املـنــطق ــة
سـنــوات طــويلــة كـمــراسلــة لـصحـيفــة الغــارديــان
البــريطــانيـة .يف هـذا الـكتـاب تــستعـرض املـؤلفـة
ت ــاريخ لـبـن ــان مـن ــذ أق ــدم العـص ــور وحـت ــى الـي ــوم

وتقـول مـا معنـاه:
ه ـن ـ ـ ــاك س ـب ـب ـ ـ ــان
أساسيان أديا إلى
انـتشـار املـسيحيـة
يف املنـطقــة همـا:
أن لـ ـبـ ـنـ ـ ـ ــان كـ ـ ـ ــان
م ــسك ــونـ ـاً آن ــذاك
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ــل
الـفـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـيـقـ ـ ـي ـ ـ ــني
واآلرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــني،
وبـالتالي فلم يبد
أي مقـاومـة تـذكـر
ضـ ـ ـ ــد الـعـقـ ـيـ ـ ـ ــدة
اجلــدي ــدة املبـنيــة
علــى مبـادئ مـشـابهــة العتقــادهم بـوجـود الكــائن
األعـ ـظــم :أي اهلل .يـ ـض ـ ــاف إل ـ ــى ذلـك أن ج ـن ـ ــوب
لبنان حظي بزيارة السيد املسيح يف قانا.

يتعرض الكاتب "جان ماري كوتيري" أستاذ احلق
العـام والعلـوم السيـاسيـة يف جامعـة نيس ( 1964ـ
 ،)1975والـ ـ ـ ــذي شـ ـ ـ ــارك يف تـ ـ ـ ــأسـ ـيـ ـ ــس "اجملـلـ ـ ـ ــة
الفرنـسية لالتصـال" يف اجزاء من كتـابه هذا إلى
هـذيـن النـوعـني من الـشــرعيـة واللــذين يـطبعـان
احلياة الدميقراطية .فالشرعية السياسية قامت
علـى قـاعـدة أن الـسلـطـة تـنتـمي إلـى الــذين يـتم
انتخابهم من قبل الشعب بشكل دوري باعتبار أن
ال ـسـيــادة الــشعـبـي ــة تعــود إل ــى مجـمل املــواطـنـني
املـقتــرعـني وذلك كـتعـبيــر عـن اإلرادة اجلم ــاعيــة
الـتـي ال ميكـن اسـتالبهــا مـن قـبل أح ــد وعلــى أن
االنـتخــاب هــو الـط ــريقــة الـتـي ت ـسـمح بــاخـتـيــار
األكثـر كفـاءة وجـدارة مـن بني املـرشحـني ملمـارسـة
هذه السيادة وخلدمة املصلحة العامة الوطنية.

الدليل اهلادئ إىل األندلس
تأليف :دانا فاكاروس
الناشر:كادوغان غوايد ـ لندن 2006

الديمقراطية التلفزية
تأليف :جان ـ ماري كوتيري
الناشر:مطبوعات ميشالوف  -باريس
2006

منــذ ثـالثني عــامــا اسـتقـبل الـتلفــزيــون كثــورة يف
خدمـة الدميـقراطيـة تعمل علـى حتقيق الـتقارب
بني الــرجل الــسيــاسي واملــواطن العـادي .هـذا مـا
كـان أمل أعـوام  ،1970إال أن التطـورات التـي جرت
بعدهـا ،تبيّـن أن هذه الـثورة
ق ــد انـتهـت
إلـ ــى عكــس
م ـ ـ ـ ـ ــا أري ـ ـ ـ ـ ــد
م ـ ـ ـ ـن ــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا،
ف ــال ـسـي ــاسـ ـ ــة
أص ـ ـ ـ ـ ـب ــح ـ ـ ـ ـ ــت
تعـني اجلـملـة
املـق ـ ـتـ ـ ـض ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ــة
واخل ـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاب
الـسياسي حتول
إل ـ ـ ـ ــى خ ـ ــط ـ ـ ـ ــاب
الـ ـ ـت ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــط
واالن ـ ـفـ ــع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
الع ــاطفـي  .هكــذا

مــؤلفـة هـذا الـكتـاب هـي البــاحثـة دانـا فـاكـاروس
املـشهورة بكتـب الرحالت ،وقد كـتبت العديـد منها
ضـمن إطـار سلـسلـة غـاداغـون املعـروفـة واخلـاصـة
بــالتعـريف بــالبلــدان األجنـبيـة .ويف هـذا الـكتـاب
تقـول املؤلفـة ما معـناه :لقـد أصبحت اسـبانـيا يف
اآلون ــة األخيــرة
م ـ ـ ــن اك ـ ـ ــث ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر
الـبلــدان جــذب ـاً
للـســواح ،فعــدد
الذيـن يزورونها
كل عـام يتجـاوز
اخلـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وأربـعني مـليــون
سائح! وهو رقم
قـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـ ــي
حتـسـدهـا عـليه
معـ ـظــم بل ـ ــدان
العـالم النه يدر
عـلـ ـيـهـ ـ ـ ــا املـ ـ ـ ــال
الـوفير بـالعملة
الـ ـ ـ ـ ـص ـع ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وي ـ ـ ــس ـ ـ ـ ــاه ــم يف
ت ـ ـطـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ـ ــا
وتنميتها .يضاف إلى ذلك أن هذا الرقم أكبر من
ع ــدد سك ــانهــا الــذي ال يـتج ــاوز األربعـني ملـيــون
نسمة .وتقول املؤلفـة أن اسبانيا من أجمل بلدان
العـالم وأجمل مـا فيهـا قلبهـا النابـض باحلـضارة
العربية واإلسالمية :أي األندلس

