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ــدى لـكن االتـفـاقـيــة لم تـطـبق ولم يـتم ا
تـنفـيذ سـكة احلديـد اذ وقفت بـريطـانيا
ـشـروع بـســبب االطـمـاع ايـضـا بــوجه ا
وكــــانت احـــد اســــبـــاب انـــدالع احلـــرب
يـة االولى كمـا سـلمت ايـضا 50% الـعـا
من االثـار التي  العثور عليها في بابل
ـــوجب ـــانـــيــة  لـــصـــالح احلـــمــلـــة اال
االتـــفــاقـــيــة الـــتي عــقـــدت بــ الـــدولــة
انـية حـينـها فان الـعثـمانـية والـدولة اال
ـان مثل ـهـمـة ذهـبت لـصـالح اال االثـار ا
ـبدأ ـوكب اذ ا بـوابـة عـشـتـار وشـارع ا
مــنـذ ذلك الــوقت كــان اسـتـغـالل الـعـراق
خـاصة ان الدولة العثمانية لم تكن تهتم
بـذلك فـقد كـان الوالي الـعـثمـاني احيـانا
يـهب لـلمـنقـب بـعض االثار كـهبـة بدون
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ـــوجــودة في وعـن االثــار الـــبـــابــلـــيـــة ا
ـيـة اضـاف :" تـعـد بـوابـة ـتـاحف الـعـا ا
عـــشــتــار من اكـــبــر اثــار بـــابل وهــنــاك
بـوابتـان في متـحف برل هـما (الـبوابة
عـروفة بوابـة عشتار ـلونة ا ـزججة ا ا
زججة) علما ان البوابة والـبوابة غير ا
احلـقــيـقـيـة كـانت اعـلى بـامـتـار عـدة من
تحف الى جانب ـعروضة حالـيا في ا ا
ـوكب في عـام 1926 وقـد بـعثت شـارع ا
جــيــرتــرود بــيـل الـتي عـمـلت في مـجال
االثــار في الـعــراق بـرســالـة إلى مــتـحف
الــبـيــرجـمــون في بـرلــ تــذكـــر فــيـــهــا
مـوافــقـة الــحــكــومــة الــعــراقــيــة انـذاك
عـلى إعـادة الـصّـنــاديـق الّـتي تـحـتـوي
عـــلى الــقــطـع األثــريــة لــبـوابـة عـشـتـار
ــوكب الّـــتي عـــثـــر عـــلـــيـــهــا وشــارع ا
األلـــمـــان في تــنـــقـــيــبـــاتـهـم في بــابـل
حـيث احتوت الـصّــنـاديـق عـلى حـوالي
زجج 300 ألــف كـسـرة مـن الـطّـابـوق ا
ـشــاريع واخلـطط ــزجج. ومن ا وغــيـر ا
ــسـتــقـبــلـيــة اكـد اســتـمــرار الـبــعـثـات ا
االجــنــبـيــة بــالــعـمل خــاصــة في شــمـال
وجــنـوب الــعـراق ومن جـانــبـنــا كـقـسم
مـعـني باالثـار فـان القـسم كـان يركـز قبل
الـسـقـوط على الـتـدريب العـمـلي لـلطـلـبة
لـكن بعد الـسقوط  عام 2003 وحلد االن
تــوقف الـتــدريب الـعـمــلي اذ كـان لــديـنـا
مــــــنـــــــطــــــقــــــة في
الـيوسفـية تسمى
منطقة سبار (أبو
حـبـة) يـتـم ارسال
الـطلبه اليها يوم او
يـوم في االسبوع
الجـــراء الــتـــنــقــيب
الـــعــمـــلي لــكـــنــنــا
نـــــعــــمـل االن عــــلى
وضوع من احـياء ا
جــديــد فـي مــنــطــقـة
اثـــريــبــة قــريــبــة في
بـغـداد بـالـتـعـاون مع
دائـــــــــرة االثــــــــار الن
الـتـدريب الـعـمـلي مـهم
جــدا لالثــاري لــيــتــعـلم
كــــيف يـــذهب لــــلـــحـــقل
ويـباشـر عمـله بالـتنـقيب
واحلـفر ونـحن نسعى الى
ان نــــــوازي اجلـــــامــــــعـــــات
الــغــربــيــة فـي مــجــال دراسـة
سـتقـبلـية االثـار ومن اخلـطط ا
واحلــصـريـة لـلـمـجــلـة الـسـيـاحـة
الــعـربـيـة هــنـاك تـنــسـيق بـشـأن ان
تــبـاشـر احـدى الــبـعـثـات االيــطـالـيـة في
الـعــراق بـاعـمـال الـتـنـقـيب ويـتم اشـراك
وتــدريب طـلـبــتـنـا فــيـهـا ويــوجـد بـوادر
واســتـــعــداد لــهــذا االمــر وحتــتــاج الى
مـزيـدا مـن الـتـنـسـيق من اجل الـتـنـفـيـذ.
لــقـاء اخـر جـمـعــنـا بـرئـيس فـريق إدراج
ي ومـدير بـابل عـلى الئـحة الـتـراث العـا
عـام دائـرة الشـؤون اإلدارية في وزارة
الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار االسـتاذ
رعــــــد عالوي الـــــذي اوضـح قـــــائال:
يـعتـبر الـتراث الثـقافي ثـروة التقدر
ـكـن تـعـويـضــهـا لـيس بــثـمن وال 

بـعثات العالم لـلقيام بالـتنقيب والبحث
وان تـــأخــــذ كل بـــعـــثـــة جــــزء من بـــابل
لـلـتـنـقـيب فـيهـا الن بـابل مـديـنـة عـمالقة
مــتــرامــيـة االطــراف ال يــكــفــيـهــا بــعــثـة
اوبـعثـتان تـنقيـبيـية او حـتى ثالثة لذلك
بـقت بابـل بهذا الـشكـل. وعن التـنقـيبات
الـــــــتي جـــــــرت فـي ارض بــــــابـل اوضح
الــدكــتــور لــيث ان بــدايــة الــتــنــقــيــبـات
الــنـظـامـيــة كـانت في شـبـاط 1902م من
ـانية وكـانت التـنقـيبات قـبل احلمـلة اال
نقب تـتم بطـريقـة بديعـة جدا فـقد كـان ا
يـرسم بـيـده ويـضع عـالمـات لآلجـر لـكي
عـنـدمــا يـبـدأ بـتـركـيـبـهـا يـعـرف ان هـذه
الــعالمــة تــتـطــابق مع الــعالمــة االخـرى
ــوجــودة في اآلجــرة الــثـانــيــة وهــكـذا ا
حـيث قـام بوضع رمـوز ابـتكـرهـا لنـفسه
ـــكـــانـــهــا مـن اجل ان يـــثــبـت الــقـــطع 
الــصــحــيح وبــشــكل مــطــابـق لــلــبــوابـة
احلـقـيـقـيـة تـقـريـبـا. واعـتـبـر ان تـهـريب
ر بهـا البلد كان االثـار كارثة حضـارية 
اضي بنطاق مـحدد لكن في الوقت فـي ا
احلـالي اكتـسب صيغـة سيـئة وتدمـيرية
ـعالم االثرية وان داعـش ساهم بطمس ا
ا ولم يـكن بهدف ديني كمـا يعلن عنه ا
كــان بـهـدف سـرقـة االثـار.  امـا الـكـوارث
الـتي مرت بها احلضارة الـعراقية بشكل
عـام والـبـابـلـيـة بـشـكل خـاص فـقـد اشار
ـوثقة الـعبـودي الى  ان من االتفـاقيات ا
واجملــحـفـة بـحق الــعـراق هي خط سـكـة
احلـديـد بـرلـ –بــغـداد- الـبـصـرة الـذي
ســمـي بــخط الــبــاءات الــثالث اذ نــصت
امــتـيـازات اخلط ان يــعـتـبــر عـلى يـسـار
سـكة احلـديد 20كـم وعلى الـيم 20 كم
مــــلك لالمــــبـــراطـــوريـــة
ـــــــانــــــيــــــة اال
وبـذلك فأن أي
اثار او ثروات
مــعــدنــيــة يــتم
الــعــثــور تـذهب
لــــــــــــــصـــــــــــــالـح
االمـــبـــراطـــوريـــة
ـــانـــيـــة وهــذه اال
ـــنـــاطق هــائـــلــة ا
بـــكــنـــوزهــا وكــان
ــــــــــــــــشـــــــــــــــروع ا
اسـتـثـماري بـعـيد

ــديــر الــعــام ان الـوزارة فــاحتت واكــد ا
يـاة اجلوفية التي عاجلة ا وزارة الـري 
تـــتـــســـرب لــلـــمـــواقع االثـــريـــة وهـــنــاك
مـحــاوالت لـتـنـظـيم مـجـرى نـهـر الـفـرات
مـســتـقـبال في مـحـاولـة الكـتـشـاف االثـار
ـنــقــبــة كـمــا ســبق وان حــصـلت غــيــر ا
مـوافقـة مجـلس الوزراء عـلى تخـصيص
شروع مـبلغ لصيـانة وترميـم اخلاصة 
ضـم مــديــنــة بـــابل الى الئـــحــة الــتــراث
ـي  امــا بــخــصــوص الــتــغــطــيــة الــعــا
االعالمـية البراز حضارة بابل للعالم اكد
ان الـوزارة لديـها مشـروعا اخر يـتضمن
سرح البابلي يحضره عـرضا كبير في ا
ســـفــراء الــدول االعـــضــاء في الــلـــجــنــة
ووكـالء سفـراء الـدول االخـرى لـتـوضيح
وشــرح تــاريـخ مــديــنــة بــابل فــضال عن
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 كـــمــــا انه   بث رســـالــــة الى الـــعـــالم
ـواقع بــواســطــة الـقــنــوات االذاعــيــة وا
االلـكـترونـيـة بعـنـوان "بابل لـكل الـعالم".
ـانـية ومن جـانـبـهـا بـيـنـت الـدكـتـورة اال
كــارين راديــنــر الــتي عــمــلت فـي مــجـال
الـتنـقيـبات االثـرية في الـعراق وسـوريا
ان ان اول مــنـقب فـي بـابل كــان ايـطـالي
اجلــنـــســيــة ثـم  فــرنــســا بـــعــدهــا جــاء
ـان وكـانت شـركـة الــبـريـطـانـيــ ثم اال
الـهند الشرقية الـبريطانية اول من بدأت
بـــالــــتـــنـــقـــيـب في بـــابـل وان الـــعالقـــة
الـشـخـصيـة الـتي كـانت تربـط السـلـطان
الـــعـــثـــمـــاني عـــبـــد احلـــمـــيـــد الـــثـــاني
نح ـانيـة سـاهـمت  بـاالمـبـراطوريـة اال
االذن بـالـتنـقـيب في أي مـوقع وقد ذهب
كل مــا  الــعـثــور عــلـيه خـالل احلـمــلـة
ــانــيـة في بــابل الى اســطـنــبـول اوال اال
ـــعــني وكـــان حــمـــدي بــيك الـــشــخص ا
وصـاحب القـرار الختـيار أي قـطع تذهب
ـانـيـا فعـنـدمـا استـخـرجت الـقطع الى ا
االثــريــة لم تــكن كـمــا هي مــوجـودة االن
ــا كــانـت عــبــارة عن قــطع مــكــســورة ا
ـا تـطـلب الكـثـير من ـعالم  ومـشـوهه ا
ـعاجلة اذ  االحتفـاظ بهذه القطع في ا
ـدة ثالثـون عامـا لـيـتم تركـيـبـها بـرلـ 
لـذلك فان البـوابة االن في برلـ علما ان
ثــلـث واحــد من الــقــطع فــيــهــا اصــلــيــة
والـبــقـيـة تـركـيب. وتـشـيـر الى ان هـنـاك
تـقليـد لدى العـراقي يـكمن حول اهـمية
ايـــجـــاد عــاصـــمــة قـــويـــة لــهـم وكــانت
الـعـاصـمـة االشـوريـة او الـبـابـلـيـة مـثاال
لـذلك  اال ان االختالف بـينهـما بالـنسبة
لــنـظــام تـوريث احلــكم فــاالمـبــراطـوريـة
ـلك يكـتسب االشـوريـة كانت تـعتـقد ان ا
قـدسـية االلـوهـية وتـورث البـنائه ايـضا
ـلك مـقدس كـشـخص النه يعـتـبر اداة فـا
بـيـد الـله وبـالـتـالي فـان مـا يـقـوله او ما
يــؤمـر به مــــــــــقــدس ايـضـا النه مـرسل
مـن االله اشـــور فـي حـــ لم تــــعـــتـــقـــد
االمـبـراطـوريـة الـبـابـلـيـة بـانـتـقـال صـفة
االلــوهــــــــــيـة لــلـمـلك عــلـمـا ان في بالد
اشــور كـان هــنـاك االله اشــور وفي بـابل
ـــثالن كـــان االله مـــيـــردوخ وكـالهــمـــا 

قوتان.
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ــا ســمـعــنــا عن اســرار حــضـارات لــطــا
الـــعــالـم الــقـــد وتـــبــقى (بـــابل) اكـــبــر
اء االسرار التي مازالت مطمورة حتت ا
ـديـنـة الـتي جـمـعت ب حلـد االن تـلك ا
وت او الـروح واجلمـال وب احلـياة وا
اجلــنــة واالرض جنــدهــا تــارة تــوصف
لـعـونـة (ارض الـسـحر ـديـنـة ا بـانـهـا ا
هــــاروت ومـــاروت والـــرقـص واخلـــمـــر
والـشعر والـغزل) وتارة اخرى هي ارض
الـكـنـوز ومنـابع احلـياة حـيث احلـضارة
بـــاوج عــضـــمــتـــهــا فـــهي االرض الــتي
جـمـعت بـ اقـدم الـديانـات لـتـكـتب على
ارضــهـا وبـ اول حتــدي بـ االنـسـان
تـمثـلة بـقصـة بنـاء برج بابل. والـرب وا
وبـابل التي نتجول بها االن تمثل بعض
اســـرار احلــضـــارة االصــلــيـــة لــيس الن
بـوابة عشتار محـفوظة في متحف برل
لــكن الن كل مـا  الــعـثـور عـلــيه  يـعـود
لك البابلي نبوخذ نصر فحسب لـزمن ا
امـا حضارة بابل بزمن حـمورابي مازلنا
ال نـعـلم عـنـهـا شيء فـلـم يـتم اكـتـشـافـها
ـعلومـات االثرية حلـد االن. وكانت اهم ا
الـتي مـكـنـتـني مـن الـتـميـيـز بـ الـواقع
واخلــيـال خالل مـقـابـلـتي مع أ.م.د. لـيث
مــجــيــد حـســ الــعــبــودي رئـيـس قـسم
االثـار بـكـليـة بـغداد الـذي قـال: " ان بابل
دن العمالقة اذ رجح العلماء كـانت من ا
الى ان  تـعـداد الـسـكـان فـيـهـا يـصل الى
ــلـيـون في ذلـك الـوقت وهـو رقـم كـبـيـر ا
دينة وعلى جـدا وهذا دليل على عظمة ا
ــيــة انــتــهت انــهــا كــانت عــاصــمــة عــا
بـسقوطـها بعـد معركـة أوبيس عام 539
ق.م عـلى يد الـفرس األخـميـنيـ بقـيادة
كـورش األكـبـر بـعـد ان كـانت قـد وصلت
بدا جئناكم محررين اوج حضارتها و
.  ودلــيل عــظـــمــة هــذه ولـــيس فــاحتـــ
ـــديــنــة ان اســـوارهــا كــانـت من حــيث ا
الـضخامة كافـية الن تشعرك بـعظمة تلك
ـدينـة وقـد اعتـبرت فـيهـا من العـجائب ا
الـسبع فيهـا سور داخلي وسور خارجي
وهي اسـوار دفاعيـة بها ابـراج علما ان
االمـبـراطـوريـة الـبـابـلـيـة وصلـت الجزاء
كـبيرة من العراق واطراف من االناضول
وبالد الشام منوها الى بابل كانت مهمة
فـي الــرحـــاالت اذ جنـــد ان الـــعــديـــد من
الـرحالة وصـفوا مديـنة بابل عـلى حالها
ـديـنة ان الـقـد ومـا يـزيد مـن اهمـيـة ا
هــنــاك احـتــمــال وجـود قــبــر االسـكــنـدر

ـقـدوني في بـابل النه توفي في ا
ـدينة لـكن ال يعلم حلد االن اين ا
يـــوجــد قــبـــره بــالـــضــبط.  وعن
ــوجــودة في رمـــزيــة االشــكـــال ا

ـوكب يـقول:" ان ديـنـة وشارع ا بـوابـة ا
لـهــا ارتـبـاطـات بـااللـهـة واشـكـال االلـهـة
فـضال عن مـعاني عـدة كـمبـدأ اخلصـوبة
ـعـنى والـقــوة والغـراض سـحـريـة لـكن ا
ـيز لـهـا دائـمـا يـكـون غـيـر مـكـتـوب او 
لـوجـود عـدة مـعـاني لـهـا فـمـثـال عـشـتار
احـد رمـوزهـا كـان الـثـور وهـو يـرمز الى
اخلـصوبة واالسد الى الـقوة النها كانت
الـه احلب واحلـرب امــا االله الـرئــيـسي
في بـابل هو مـيردخ ويـرُمز الـيه بالـتن
ُــركب الــثّـــعــبــاني الـــرأس كـذلك كـان ا
هــنـاك تـمــثـيل لــزهـرة الــبـابـوجن. فــيـمـا
يـــخص تــمــثـــال اســد بــابل فـــهــو غــيــر
مـعروف حلد االن من اين جاء او من قام
ـلك الـذي حـكم بــصـنـعه لـكن يــقـال ان ا
بـابل خالل فـترة (نـابونائـيد) واتـخذ من
عـبـادة االلـهه الـقـمـر وسـكن في مـنـطـقة
في تــيــمـاء كــان مــولـعــا بـجــمع الــقـطع
االثــريـة وهــنـاك احـتــمـال انه اســتـجـلب
اســـد بـــابل من خـــارج االمـــبـــراطـــوريــة
الـبـابـلـيـة مع بـقـيـة الـقـطع االثـريـة الـتي
جــلــبــهــا الى بــابل لــكن لــيس مــعـروف
حـقـيقـة من اين جـاء شكل االسـد بـقطـعة
واحـدة بـهذا احلـجم الـضـخم له يربض
فـــوق مـــجـــسـم المـــراة. وعن الـــنـــســـيج
اخلــيــالي الــذي  تـرويــجه حــول بـابل
حــصـلـنـا عـلـى االجـابـة الـعـلــمـيـة بـقـول
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ي حتت عـنوان "أرض الـلبان" الـتراث الـعا
نظمـة جتارتها بـأنها "كانت ب ووصـفت ا
أبــرز األنــشـطــة الــتي ازدهـرت لــقــرون عـدة

ا وخالل العصور الوسطى". قد
من هـنـا انـطلـقت الـقـوافل الـتي ضمت آالف
اجلـمـال والعـبيـد محـملـة بـاللـبان في رحـلة
بــريــة شـاقــة بــطــول ألـفي كــيــلــومـتــر عــبـر
صـحـراء جـزيـرة الـعـرب مـتـجـهـة إلى مـصر
وبابل وبالد اإلغريق والرومان كما أبحرت
ـؤرخ . ويـقـول ا ســفن الـلـبـان حـتـى الـصـ
الـــرومـــاني بـــلـــيـــنـــيـــوس األكـــبــر (23-79
مــيالديـة) إن جتـارة الــلـبـان جــعـلت الـعـرب

اجلنوبي "أغنى أهل األرض".
واعــتـبــر الــلـبــان في زمـانـه مـســكـنــا لـآلالم
ومـكـافـحـا لألمـراض بـل ومـقـويـا جـنـسـيا
ــتــاعب وشــاع اســتــخـــدامه لــعالج كــافــة ا
واألمـراض من آالم احليض وحـتى سرطان
اجلـلد! ووصـفه أحد أطبـاء عسـكر اإلغريق
ويــدعى فـيـدانــيـوس ديـســقـوريـدوس بـأنه
دواء لكل داء موصيا باستخدام صمغه في

عالج القروح والتئام اجلروح.
ـصـريـة كـمــا ورد ذكـره في بـرديـة إبـيـرس ا
ــة لـلــطب كــعالج لــلــربــو والــنـزيف الــقــد
والـتهـاب احللق والقيء وغـيره. واسـتجلب
ـصريون كـميات ضخـمة منه للـعطر وطرد ا
احلـشـرات ولالسـتخـدام في الـتحـنـيط وقد
قبـرة توت عنخ آمون عـثر على دهـان منه 

عام 1922.
واســتـخـدم فـي الـبـخــور في مـراسم ديــنـيـة
ومـراسم للتطهير واعتقد أن بخوره يصعد
عـابد إلى الـسـماء وقـد شـاع استـخـدامه بـا
رشـد عمرو بن .وقـال لي ا في الـعالم الـقد
حمد احلسني أثناء اصطحابي لزيارة قلعة
نــزوى الــتي تــعـود لــلــقـرن الــســابع عــشـر
ـحـافــظـة الـداخـلـيـة شـمـالي عـمـان "إنـنـا
". وتـكـتـسب نـحـرق الـلـبـان لـطـرد الـثـعـابـ
الـقلـعة أهمـيتـها من مـوقعهـا االستـراتيجي
عـنـد مـفـتـرق طرق جتـاريـة عـدة حـتى لـقبت
يــومــا بـ "بــيــضـة اإلسالم". وتــقــول مــيــثـاء
حل الـزهراء نـاصر احلسـني التي تـعمل 
الــهـدايــا الـتــذكــاريـة بــالـقــلـعــة إن الـلــبـان
يـستخدم أيضا كـبخور "لطرد اجلن". ويبيع
احملل الــكـثـيـر من الـزيـوت الـعـطـريـة لـلـبـان
ومــســتـحــضــراته وقــد فــاحت رائـحــته من
ثـيــاب مـرشـدي.لـقـد أدهـشـني خالل زيـارتي
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كــانت رائــحــة الـبــخــور تــفـوح عــبــر أروقـة
مـزدحمة بسـوق مطرح بالـعاصمة الـعمانية
ـسك مـدن مـسـقـط بـيـنـمـا تـتـخـلل رائـحـة ا
مـيز عـمـان وثقـافتـهـا ويسـتقـبل أريـجهـا ا

الزائر أينما جال بأجواء تلك البالد.
ـتصاعد من اجـتذبني ذاك الـعطر الـساحر ا
ــبـاخــر الـفــضــيـة والــذهــبـيــة أمـام دخــان ا
دكــاكـ الــبـهــار والـتــمـر بــيـنـمــا تـلــمـست
الـنـسـاء بـعـبـايـاتـهن الـسـوداء الـفـضـفـاضة
أوشــحــة احلـريــر الـزاهي وتــفــقـد الــرجـال
مـيزة بـالـدشاديش الـبـيضـاء والـعمـامـات ا
حـبـات الـلـبـان اجلـافـة الـتي تـشبـه احلصى

بألوان بيضاء وسمراء شبه شفافة.
هـكذا بدت مسقط بسـحرها مذكرة بقصص
قـدس وكـان سوق مـطرح وردت بـالـكتـاب ا
كن للمرء فيها بـ أماكن قليلة في العالم 
ـر وهي شــراء الـذهب وبــخـور الــلـبــان وا
الـهدايـا الثالث الـتي قدمهـا اجملوس لـلطفل
يـسوع. كانت تلك الهدايـا أثمن ما يقدم قبل
ألــفي عــام إذ كــان الــلــبــان يــومــهــا يــثــمن
بـــالــذهب.ولــســـتــة آالف عــام دخـل الــلــبــان
الـعمـاني في صناعـة البخـور كما اسـتخدم
ـــتــاعـب شــتـى وهــو مـــادة تـــشــبه كـــدواء 
الــصـمغ ذات رائـحـة زكـيــة تـفـرزهـا أشـجـار
تـنـمـو في منـاطق تـمـتد من الـقـرن األفـريقي
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واسـتورد الـعالم أغلب الـلبان من الـصومال
وإريـتريا واليمن وهي البلدان التي شهدت
صـراعات حادة في السـنوات األخيرة وهو
مــا أثـر عــلى إنــتـاجــهـا. أمــا عـمــان فـتــنـعم
بـالسالم وتـنتج أفـضل لبـان العـالم وأثمنه.
ـا أطـلق الــفـراعــنـة عـلى الــلـبـان اسم وقــد
"عــرق اآللــهـة".وتــنـمــو أشــجـار الــلــبـان من
الـفصيلة الـبوسويلية في إقـليم ظفار الوعر
جـنـوبي عـمان وتـتـحـدد جودة الـلـبان وفق
الـلون واحلجم وتركز الزيـوت العطرية فيه
وأغــلى أنــواعه "احلُــوجــري" الـذي تــنــتـجه
األشـجـار بنـطـاق محـدود من جـبال ظـفار ال

وسمية. يصله رزاز أمطار الصيف ا
نطقة التي والـيوم تنتشـر أشجار اللبان بـا
رافئ ـتـصلـة بـا تـخـترقـهـا دروب الـقوافل ا
ـيالد. الــتي تـعـود إلـى الـقـرن الـرابـع قـبل ا
وقــد أدرجـتـهـا الــيـونـيــسـكـو ضـمـن قـائـمـة

الــلــون بــاخـتالف الــتــربــة والـطــقس ووقت
احلـصاد وعادة كلما كان اللون فاحتا علت
قـيمـة اللبـان.وخالل الصيف تـصنع هاريس
) بـنـكهـة الـلـبان حـلـوى مـثـلجـة (آيس كـر
نفـذ البيع الذي ويـقبل علـيها الـعمانيـون 

تستأجره بسوق مسقط.
W¹dDŽ  u¹“

وفـــــدت هـــــاريس إلى عـــــمـــــان عــــام 2006
تـجرهـا للـزيوت الـعطـرية لـتشـتري الـلبـان 
في نـيـويـورك وتـقـول: "لـكـني لم أجـد حـتى
فـي عـمــان إال الـزيـت الـصــومــالي ولم أجـد
الـزيت الـعمـاني األعلى جـودة إذ لم يقـطره
أحـد للـبيع حـينهـا وال حتى شـركة أمواج!"
مـشـيــرة لـشـركـة عـمـانـيـة شـهـيـرة لـلـعـطـور
تـتخـصص في إنـتاج عـطور الـلبـان الراقـية
(تــتـكـلف قـارورة 100 مــلل من عـطـر أمـواج

بتركيز اللبان 283 جنيها إسترلينيا).
وفي عام 2011 انـتقلت إلى صاللـة عاصمة
مـحـافظـة ظفـار وأسـست شركـة "أنفـلوراج"
وهي الــيــوم فـي مـســقـط وتــبـيـع لــشــركـات
ـيــة وشــركــات زيـوت عــطــريـة عــطــور عــا
و"زبــائـن يــطــلــبــون عــطـــر الــلــبــان الــراقي

ـميز".ويستخلص اللـبان العماني بالكامل ا
تـقريـبا من أشـجار الـبوسويـليـا التي تـنمو
نطقة. بـريا بصحراء ظفار وتملكها قبائل ا
ويـبـدأ حصـاد الـلبـان في إبريـل/نيـسان من
كـل عام ألن احلرارة جتـعل الـصمغ يـنساب
بــشـكـل أسـهل بــعـد تــشـريط حلــاء الـشــجـر
مـتـجمـعـا كاحلـلـيب األبيض قـبل أن يـصبح
كـالشـمع ثم يـترك عـشرة أيـام ليـجمـد تمـاما
ثم تــكـشط "الـدمـوع" ويـشـرط الـعـمـال نـفس
ـنطقـة من اللحـاء وتعاد الـكرة مرارا. ومع ا
حـلـول اخلـريف تـسـتـخـلص الـغـلـة األفـضل
واألنـقى لـونـا. وتـسـتخـدم الـشـجـرة خلمس

سنوات ثم تترك خمسا وهكذا.
ي وفي الـسـنـوات األخـيرة زاد الـطـلب الـعا
بـشدة على أشـجار اللـبان العـماني النادرة.
ويـقول جـوشوا الـسالميـة خبـير الـنبـاتات
ومــؤلف كـتــاب عن تـلك األشــجـار إن جتـدد
االهـتـمـام بالـلـبـان واستـخـدامه في الـزيوت
ي الــعـطـريـة والــعالجـات في الــسـوق الـعـا
ضـغط أكثـر علـى البـيئـة الطـبيـعيـة ألشجار
الــبـوسـويـلــيـا والـتي أصــبـحت اآلن ضـمن

هددة. قائمة األنواع ا
وأظــهـرت دراســة نـشــرتـهــا مـؤخــرا مـجــلـة
"نـــيــــتـــشـــر" أن تـــلك األشــــجـــار مـــعـــرضـــة
لالنـقـراض لـدرجـة أن إنـتاج الـلـبـان سـيقل
ـقبـلة. لـلـنصف خالل الـسـنوات الـعشـرين ا
وحـذر تــقـريـر آخـر من أن إنـتـاج الـلـبـان قل
فـعال من عـشـرة كـيـلـوغـرامـات لـلـشـجرة في
ـــتــوسط إلى 3.3 كـــيــلــوغــرامـــا بــيــنــمــا ا
حمية جبل انـخفضت أعداد تلك األشجار 
ئـة خالل ســمـحـان بـظـفـار بـنـحـو 85 فـي ا
.ويـشـيــر الـعــلـمـاء إلى ـاضـيــ الــعـقـديـن ا
ؤذية اجلـفاف والرعي اجلائـر واحلشرات ا
واحلـصاد غـير القـانوني من جانب مـهرب
صــومــالـيــ كــأســبـاب النــخــفـاض كــمــيـة
الــلـبـان وهــو مـا حـدا بــسـلـطــان عـمـان في
الــســنــوات األخــيـرة لــنــشــر حــرس مـســلح
حلــمـــايــة أوديــة الـــلــبــان.ويــقـــول مــحــسن
الـعمري مدير بـاجلمعية الـبيئية الـعمانية
ستدام لتلك األشجار هو إن احلـصاد غير ا
ـتـمـرسـ اخلــطـر األكـبـر "فـالــعـمـال غـيــر ا
يـــضـــرون بــاألشـــجــار" إذ يـــحـــصــدون من
أشـجار غضة لم تكبر ويـستنفدون األشجار
تزايـد بينما ال كـاملة النمـو لتلبيـة الطلب ا

ينمو ما يكفي من أشجار للتعويض.
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ترجم الكبير بسام البزاز يلقي محاضرة نقية كع ح كان استاذي ا
ن ال نـعـرفـهـم يـشـبـهــون الـدكـتـور الـذي الـديك تـســاءلت كم شـخـصــا 

استمع له في هذه اللحظة.?
تـسـاءلت وانـا اسـتـمع حملـاضـرة عن افق الـتـرجـمـة كم مـثـقـفـا لديـنـا في
مختلف اجملـاالت الفنـية واالنسانـية والعلـمية وبـاقي اجملاالت حرموا من

تنفيذ افكارهم..? ترى
ومن الذي سـيـتـحـمل نـتـائج هذا ـسؤول عن ضـيـاع هـذه الـطـاقـات من ا

 ?. ثقف والفنان االهمال لعشرات العلماء وا
ـاذا يحـاصـر الفـاشلـون الرجـال االكثـر حكـمة ثم فكـرت وما زلت افـكر 
يبعدونـهم كأنهم خطـر عليـنا وياتي مكـانهم اشخاص غـير مؤهلـ بتاتا

الستالم ابسط وظيفة. 
ـثـقفـ الـذين هم على انا احتـدث عن مـصيـر خـطيـر يالحق الـنابـه وا
شاكـلـة الدكـتـور بسـام الـبزاز الـذين يـتعـرضـون لشـتى انـواع التـضـييق

واحلرمان. 
وكأنها ثقف احلقيقي فهل يعقل ان تظل الدولة بعيدة عن رؤى طبقـة ا

في واد ونحن في واد اخر. 
ـبـدعـ والـصادقـ من الـسـفـيـنة ا يـكـون شـعـار هـذا الزمـن القـوا ا ر
وليـظـلوا يـصارعـون االمـواج.هذا اذا مـا نـراه في كل يوم.لـعـبة يـسـتبـعد
فـيـهـا صـاحب الـرؤى الـنـزيه لـيــاتي من ال نـزاهـة لـديه وال رؤيـة. تـخـيـلت

بعدين في كل اجملاالت. جيشا كبيرا من ا
اصحـاب تطـلعـات ثقـافيـة رفيـعة حـرموا من كل دعم نـاهيك عن اسـاليب

العقاب التي تطبق عليهم. 
لذا يـعـتـقـد الفـاسـدون انـهم يـنـتصـرون دائـمـا.ولـعل ما ال يـعـرفه فـاشـلو
زمــني ان كل نــزيـه صــادق لن يــهــتـم الي اجــراء يــتــخــذ ضــده.ذلك الن

استاذا كبيرا كبسام البزاز سيظل يرفد مكتبتنا بترجمات كثيرة.
ن يـرون فـيـه جنـمـا في سـمـاء االمل. ـئـات مـن تالمـيـذه  اضـافـة الى ا
كنت اتمنى ان تكون هـذه احلكومة اكثـر حرصا على اصحاب االصالح

فيها الذين افنوا حياتهم من اجل الثقافة والعلم.
لو اسـتمـعت اليـهم وكـرمتـهم ونفـذت برامـجـهم فكـيف سيـكون حـال هذا

الوطن.? 
قــد يــاتي هــذا الــزمن الــذي احــلم عن قــريب.لــكن مــا تــعــلــمــته من تــلك
احملـاضـرة ان الـصـدق يـخــلق لـنـا عـقال جــديـدا.ان تـهـد مـا هـو زائف

يتطلب عمال طويال.
لـذا اقــول بـكل بــسـاطــة ان احملـاضــرة الـعــمـيــقـة
البسيـطة التي حتـدث فيها اسـتاذي الكـبير كانت
رسالة اخالقيـة تشبه خطـابات امرسون الـعظيمة
المته االمريكـية.القل اذا ان الدكتـور بسام البزاز

هو امرسون زمني بال منازع .  

لـعـمـان مـدى تـغـلـغل الـلـبـان في ثـقـافة تـلك
الــــبالد. فـــفـي نـــزوى رأيت الــــعـــمــــانـــيـــ
ــضــغــونـه وأخــبــرني بــائع أن الــنــســاء
احلــوامل يـتـنـاولـنه أيــضـا إذ يـعـتـقـدن أنه
سـيجـعلـهن يلـدن طفال ذكـيا. كـما يدخل في
أدويــة ومـشــروبـات ســاخـنــة تـسـاعــد عـلى
الـهضم وحتس البشرة.ويبخر العمانيون
مـنـازلهم به لـطـرد البـعوض وبـعـد الطـعام
لـلترحاب بضـيوفهم. وكلمـا غال ثمن اللبان
ـسـتخـدم دل ذلك عـلى مقـام صـاحب الدار ا
واحـتـرامه للـضيف.وتـقـول تريـفي هاريس
صـاحـبـة شـركـة أنـفـلـوراج لـتـقـطـيـر الـلـبان
بـعـمان إن الـعمـانـي يـشـيرون إلى حـبات
الـلبان (ويسمونـها "دموع اللبان") من جبل
ســمـحــان أو حــاسك بـاعــتــبـارهــا األفـضل
وتــصـف الــلــبــان الــوارد من ســاحل ظــفــار
جــنــوب شــرقي الــبـالد بـاعــتــبــاره "األنــقى
واألذكـى رائحة".وقد أرتـني غرفة من أدوات
ة التي تـستخدم الـتقطـير النحـاسية الـقد
في اسـتـخالص الزيـت العـطري مـن اللـبان.
أرتـني أيضا سلة حتوي حـبات لبان فاحتة
الـلون وأخرى غامقة بنية اللون إذ يختلف

كربالء
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مجلة العـربي اجمللة الثقـافية األولى في الوطن الـعربي من حيث التوزيع

والتصميم والتاريخ. 
نشـرت في الـعدد (726) في أيار 2019 في الصـفـحة األخـيرة لـلـكاتب
العُـماني مـحمـد الرحـبي مقـاالً بعـنوان (مقـاربات بـ احلب والكـتب) جاء
ـلقب بـاجملنون... ـلوح ا فيه (كـنتُ ذلك الطـفل الذي قـرأ معـلَّقـة قيس بن ا

جملرد أنَّهُ لم يتزوج محبوبته عبلة).  
ـجـنون لـيلى ـلقب  لـوح وا وقع التـبـاس وتكـرر بـ شاعـرين: قيـس بن ا
تيـم من أهـل جند. عاش (68 -24 للـهجرة) شـاعر غـزل عربي مـن ا
ـلـك بن مـروان في الـقرن األول في فـتـرة خالفـة مـروان بن احلـكم وعـبد ا

من الهجرة في بادية العرب. 
هبطت مكانة الشعر في اإلسالم ولم يعد ثَمَّة معلَّقات بأستار الكعبة لكن

تداول السَّبع معلقات ما زال مستمراً إلى يومنا. 
علقات) (لقد بلغ من كتبَ ابن عبد ربه في كتابه (العقد الفريد) بعنوان (ا
كلف العرب بالـشعر وتفضـيلها له أنْ عَمَـدَت إلى سبع قصائد تـخيّرتها
درجة وعلـقتها ب ـاء الذهب في القبـاطيّ ا من الشعر الـقد فكتـبتها 
ذهبات أستار الكـعبة فمـنه يقال: مذهـبة امر القـيس ومذهبة زهـير. وا
عـلقات) وذكرَ سبعة أسـماء: ألمر القيس: قفا نبك سبع وقد يقال لها ا

من ذكرى حبيب ومنزل. 
ولزهـيـر: أمن أمّ أوفى دمنـة لم تـكلّم. ولـطـرفة: خلـولـة أطالل ببـرقـة ثهـمد.
ولعنترة: يا دار عـبلة باجلواء تكـلّمي. ولعمرو بن كلـثوم: أال هبي بصحنك

فاصبحينا. وللبيد: عفت الديار محلّها فمقامها. 
. ظـنـنتُ ولـلـحــارث بن حـلــزة: آذنـتــنـا بـبــيـنـهــا أسـمــاءُ
ـقـصـود هـو الــشـاعـر اجلـاهـلـي عـنـتـرة بن شـداد ا
ــعـلَّـقـة تــبـدأ بـبـيتِ شــهـيـر هَلْ غَـادَرَ الـعـبـسي وا
الـشُّــعَــرَاءُ مِنْ مُــتَـــرَدَّمِ أَمْ هَلْ عَــرَفْتَ الــدَّارَ بَــعْـدَ
). لــكن الـكـاتـب يـتـحــدث عن قـصــيـدة قـيس تَـوَهُّمِ
َ ـؤنــسـة) والــتي تـبــدأ (تَـذَكَّــرتُ لَـيــلى وَالـسِــنـ (ا

اخلَوالِيا وَأَيّامَ ال نَخشى عَلى اللَهوِ ناهِيا).
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ا للبشرية جمعاء عني وا فـقط للبلد ا
وألول مــــرة مــــنــــذ عــــام 1982 جنــــحت
ـثلة بوزارة الثقافة احلـكومة العراقية 
والـهيئة العـامة لآلثار والتـراث باجتياز
الــلـجــنــة الـتــقــنـيــة لـدى (الــيــونـســكـو)
ـتـخـصـصـة في تـدقـيق مـلـفـات الـتراث ا
ـي بـضم بــابل الى الئــحـة الــتـراث الــعـا
ـلف من ـي  عـلــمـا  انه  اعــداد ا الــعـا
قـبل اخلـبراء الـعـراقيـ من هـيئـة االثار
وكتب بايادي واقالم عراقية. مشيرا الى
ي" الــتي ان " اتـــفــاقــيــة الـــتــراث الــعـــا
اعـتـمدت 1972وضـعت مـعايـير وشروط
ـمـتلـكـات في قـائـمـة الـتراث لـتـسـجـيل ا
ـية ي من اجل تـقديـر الـقيـمـة العـا الـعـا
االسـثنائية للمتـلكات وقد عرضت علينا
 الـيونـسكـو عشـر معـايير مـن اجل قبول
ي ـلف بـابل ضمـن الئحـة التـراث الـعا ا
اخــتــرنـــا مــنــهــا مــعــيــار الــسالمــة او/
االصالة وبناء على نوع التراث الثقافي
وسـياقـة الثقـافي فيمـا يخص مجـموعة
ـمـيزة لـهـذا الـتـراث مثل: من الـصـفـات ا
ـادة واجلــوهـر الــشــكل والـتــصــمـيـم ا
االســتـــعــمــال والــوظـــيــفــة الــتـــقــالــيــد
ـــكـــان والــــتـــقـــنــــيـــات ونـــظـم االدارة ا
واحملـيط الـلـغـة وسـائـر اشـكـال الـتـراث
ادي الـروح واالحساس وعوامل غـير ا
اخـــرى داخــلــيـــة وخــارجـــيــة) في اطــار
الــتــطــبـيـق الـعــمــلي لــشــروط االصــالـة
واخـــتــرنـــا ان يــكــون عـــنــوان الـــكــتــاب
(بــابــلــون) الن اسم مـديــنــة بــابل وحـدة
ديـنـة تاريـخـيا وقـد تـمكـنا دلـيل عـظم ا
ــلف واقــنـاع اغــلـبــيـة من شــرح بــنـود ا
ـؤلفة من ي ا اعـضاء جلـنة التـراث العا
 21عــضـوا وانــتـهـى بـالــتـصــويت عـلى
ي. ـلف بادراجه في قائمة التراث العا ا
مـعربـا عن تفائـله بالقـول:" انه  تاهيل
ـديـنـة اثـريـا وفـنـيـا بـكل مـا تـسـتحـقه ا
ـــديـــنـــة احلــضـــاريـــة بـــاثـــارهــا هـــذه ا
ـعروفـة حـيث تـمت صـيـانة وعـراقـتـهـا ا
ـباني في مـدينـة بابل وتـأهـيل عدد من ا
األثـريـة وتأهـيل طـريق الـزائرين ووضع
لــوحـات تـعــريـفـيــة جلـمــيع الـشـواخص
ــوقع وتـنــظـيم الــكـراجـات األثــريـة في ا
واالرصــفـة تـخـفــيـضـهــا بـطـريـقــة فـنـيـة
ـمـرات ـتـاحف وا وحـضــاريـة وتـأهـيل ا
ـنـاطق االثــريـة وغـيـرهـا من وتــسـيـيج ا
الـتحـضيرات الـتي تسـمح بتكـوين فكرة
عن االبـــعـــاد الـــفـــنـــيــة والـــتـــاريـــخـــيــة
واالجـتماعية والعلمية التي يختص بها
الـتراث الـثقـافي مشـيرا الـى ان اجلهود
ـتـرامـية تـكـاثـفت لـتحـقـيق ذلك الـهدف ا
الـسامي الى جـانب ااالعمـال التطـوعية
ـــــواطن الـــــتـي اكـــــدت عـــــلـى حـــــرص ا
ــعـنــيــة لــلــحــفـاظ عــلى ــؤســســات ا وا
ــوروث الـثـقــافي كـمـا  انــشـاء مـركـز ا
ــهـــمــة من شـــرطــة حلـــمــايــة احلـــدود ا
الــتـجـاوز. وتــابع عالوي: اآلن أصـبـحت
بـابل ترتدي حـلة جديدة بـجهود الـلجنة
اخلـاصـة في وزارة الـثـقـافـة وبـالـتـعاون
مع مـفتـشيـة آثار بـابل وبعـض منـظمات
ـــدنـي من اجل وضع اإلرث اجملــــتـــمع ا
الـثـقــافي الـعـراقي في مـكـانه احلـقـيـقي.

دهوك

Í—U³¹e « vO×¹ .dJ « b³Ž

 «œUNA « WKL( »U−² Ô¹ v²

ø UOKF «

تتظاهـر وتعتصم وتنام في اليوم أهمُ شرائح اجملتمع وعـياً وثقافةً وعـلماً 
بسـبب سوء حـالهـا الذي أوصـلت به األحزاب شوارع بـغداد وسـاحاتهـا 
بلـدها صـاحب اإلحتـياط الـنفـطي األغنى واألكـبر في تـقاسـمة لـلسـلطـة  ا
وجعلـته غير قادر زري من الفـساد و الفـوضى  إلى هـذا الواقع ا العالم 

على احتوائهم في وزارات و مؤسسات الدولة . 
ولو كانت هناك أحزاب وطنـية صادقة وغير مستـفيدة من كل هذا الفساد
لتظـاهرت واعـتصـمت ونامت في الـشوارع مع والفـوضى التي صـنعـتهـا 
وحلـملت بيـدها الفـتاتهم و أؤلئك اخلريـجون من حـملة الـشهـادات العلـيا 
حتى حتـقـيق مطـالـبهم الـوطـنيـة احلـقة لـكن..لـو كانت هتـفت بـشعـاراتـهم 

هناك ?! 
تـمت آالف الـشــهــادات الــديـنــيــة من حــوزات دول مـجــاورة لــرجـال ديـن 
َّ أصـحـابــهـا في اجلــامـعـات وعُــ ــاجـسـتــيـر والـدكــتـوراه  مـعــادلـتـهــا بـا
بينما اضية  احلكومية والرسمية العراقية على مدى األربعة عشر عاما ا
هـدي حلـمـلـة الـشـهادات يـقول الـيـوم رئـيس الـوزراء احلـالي عـادل عـبـد ا
العليا احلـقيقون وهم يـتظاهرون و يـعتصمون لـلشهر الـثالث على التوالي
مطـالـب بـتعـيـينـهم : ال نـقدر عـلى اسـتيـعـابكم و تـعـييـنكـم في مؤسـسات

الدولة !. 
و قبل ـهدي   مؤخـراً فـارقـة  العـجـيبـة  لـقول  الـسـيد  عـادل  عـبد  ا وا
تُـعيد (47) ألف مفصـول منـذ العام 2008 و حتى ايام  قلـيلة حـكومته 
يعـني أنها وفرت (47) العام 2019  برتب مختـلفة إلى وزارة الداخـلية 
بـيـنـمـا ال حتـرك (احلكـومـة)  سـاكـناً إزاء (4) ألف درجـة وظيـفـيـة جـديدة
سون  في باب وهم يصبحون  و أالف خريج من حملة الشهادات العليا

وزارة التعليم  العالي لليوم 71.
ورغم  تناول  خطب  و منابر اجلُمع  لضرورة  االهتمام  بهذه  الشريحة

ـعطلة لالرتـقاء باجملتـمع  والنهوض به  من همة وا  ا
لـكـن دون جـدوى   لـيــبـقى سـبــاته  ونـومه وتــرديه 
متى يسـتجاب  حلمـلة  الشهـادات  العليا السؤال
لـيـعـودوا الى بـتـحـقــيق  مـــــطـالـبــهم  بـالـتـعــيـ  
اهــلـــيـــهم  وذويـــهم  بـــعـــد  ثـــــالثـــة  أشــهـــر من

االعتصام  ?!   

الدكتور ليث:"ان كل هذه القصص مجرد
خـياالت وخرافـات فكما تـسرد القصص
عن الـلعـنات مثل لـعنة الـفراعنـة اشيرت
ـلـعـونـة النـها ـديـنـة ا الى بـابل بـانـهـا ا
لـــعــنت فـي الــتـــوراة الســبـــاب تــتـــعــلق
بــاضـطـهـاد الـيــهـود وتـدمـيــر مـديـنـتـهم
واخـذهم اسرى الى بابـل منوها الى ان
الـتـوراة كتـبت من قـبل الكـهـنة في ارض
بـابل خالل الـسـبي الـبـابـلي بـعـد كـانوا
قـد تعرفوا على النصـوص البابلية التي
كــانـوا يـجـيـدون قـرائــتـهـا لـذلك جنـد ان
ـوجودة في التوراة هي قـصة اخللـيقة ا
عـبارة عن قصة اخلليقـة البابلية ولذلك
ايـضا يـهتم اليـهود بـاحلضارة الـبابـلية
النـهم يعتـبرون انفسـهم مرتبـط ببابل
لـوجـودهم فـيهـا لـفتـرات زمـنـية طـويـلة
امــا عن االشــارة الى بـابل بــانـهــا كـانت
مـدينة السحر والـشعوذة فان هذا اجلزء
قــد ذكــر بــالــفــعل في الــقــران الــكـر اذ
جـائت تسـميـة بابل صـراحة فـيه. اما ما
يـخص ظهـور جبل مـن الذهب فال اعـتقد
بــصـحـة ذلك اال انه مـن احملـتـمل ان يـتم
ــــتـــبــــقي من الــــعـــثــــور عـــلى الــــذهب ا
ة النـهـا كـانت عـاصـمة احلـضـارة الـقـد
غـنـيـة بـكـنـوزهـا فـقـد سـبق ان عـثر عـلى
لكية في اور قبـرة ا اكـبر كنزين وهـما ا
ــلـكــة االشــوريـة يــابــايـا  في ومــقــبـرة ا
اشــور الـتي عــثـر فــيـهــا عـلى 23 كــيــلـو
غــــرامـــاً من الــــذهب. خـــاصــــة ان بـــابل
احلـاليـة تعود لـزمن نبـوخذ نصـر لثاني
 562-605ق.م.  فـي حـ ان فـتــرة حـكم
حــــمـــورابي الــــتي كــــانت تــــعـــد االقـــدم
وامـبراطورية متـرامية االطراف فلم يتم
الـعثور عليهـا حلد االن النها تقع ضمن
ــيــاه اجلــوفــيــة من الــصـعب مــنــطــقـة ا
الـتـنـقـيب للـعـثـور عـليـهـا فـفي سـنة من
الـسـنوات عـندمـا انخـفض منـسوب نـهر
ـان من احلـفر لـلـوصول احلـلـة تـمكن اال
الـى فـتــرة حـضــارة حـمــورابي ووجـدوا
بـالـفـعل الـواح طيـنـيـة ورسائل مـعـنـونة
واخـذوا لها صـورا لكن مع االسف بقيت
ـوقع بعـدها  انـدلعت احلـرب وبعد في ا
وقع ليكتشفون وقف القتال عادوا الى ا
ـتــلـكـون غـيـر انه  ســرقـة االثـار وال 

االســـتـــنــــســـاخـــات والـــصـــور الـــتي 
الـتقاطها لتـلك االثار. وعن انضمام بابل
ي حـدثنـا رئيس الى الئـحة الـتراث الـعا

قــــــــسم
االثــــار:
كــان من
ـقـرر ان ا
تـــــــنـــــــضم
بــــــــابـل الى
الئحة التراث

ي مــــنـــذ الــــعــــا
بــدايـة الـثـمـانـيـنـات

لـــكن اعـــادة بــنـــاء بــابل
تـسـبب بايـقـاف امور كـثـيرة

اذ  صــرف االمــوال عـلى بــنـاء
ـديـنـة بـابل بـزمن مـديــنـة مـشـابـهـة 

نـبـوخـذ نـصـر بـهـدف اقـامـة االحـتـفاالت
ــهـــرجــانــات فــيــهـــا بــدال من ان يــتم وا
تـسخـيرهـا الى التـنقـيبـات او الصـيانة
هـذا االمـر شكل خـسـارة كبـيـرة حيث ان
ـــواقع صـب االســـمـــنت والـــبــــنـــاء في ا
ــعــالم االثــريـة االثــريــة ادى الى طــمــر ا
تحدة احلـقيقة وبـالتالي سحـبت اال ا
ديـنة دعـمهـا واي عـمل للـيونـسكـو في ا
ـكن ان يكـون مشروع فـي ح انه كان 
ـقـرر أن تـأتي جـمـيع ي اذ كـان من ا عــا

زي بابلي

بوابة
عشتار
االثرية


