�أ�ضواء

ربيع الثورات ...تخرتقه «مافيا
�سرقة �آثار» احل�ضارات

قوة إسرائيل في الداخل األميركي

العامـل

صراعا فيما بيننا،
إن مفهومن ��ا عن كيفية احملافظة عل ��ى التراث خلق
ً
بني األهمية القصوى التي نوليه بها ،وبني هجوم مفهوم احلداثة والتط ّور
الهندس ��ي املعماري األس ��منتي ال ��ذي اجتاح معظم مدنن ��ا ليخلّف مدينة
جميلة بأبراجها العمالقة التي تناطح الس ��ماء ،لكنّها ّ
هش ��ة أمام جبروت
الطبيع ��ة ،ومع ّرض ��ة لالنهي ��ار عن ��د أول ه� �زّة أرضي ��ة ،ومش� � ّوهة جلمالي ��ة
العمران احلقيقي الذي يزخر باألصالة والصالبة والفنون الهندسية التي
أورثته ��ا لن ��ا احلضارات املتعاقبة على بالدن ��ا ،لتخبرنا عن موطن أجدادنا
وتاريخهم ومعتقدهم وفلس ��فتهم وفنونهم التي ك ّونت بصمتنا احلضارية
وهو ّيتنا الوطنية التي حتملها قوميتنا لنبذل أرواحنا فدائها.
تص� � ّوروا لو فقدنا تلك اآلث ��ار( :معابد ،قصور ،مس ��اجد ،كنائس ،قبور،
متاثي ��ل ،أس ��وار ،موانئ ،ق�ل�اع وحصون ،ولقى أثرية) كلها متكاملة ،تش ��كّ ل
صل ��ة وص ��ل ب�ي�ن املاضي واحلاض ��ر ،وتثب ��ت أننا ك ّن ��ا منلك ه ��ذه األراضي
بأطالله ��ا الت ��ي ما زالت ش ��اهدة -إلى يومنا هذا -تع ِّرف بنا ،كيف نش ��أنا؟
وم ��ن أي جذور تك ّونا؟ وكي ��ف تط ّورنا مبعاصرة جميع الش ��عوب التي م ّرت
قدمته لنا تلك الش ��عوب -التي
عل ��ى بالدن ��ا وامتزجنا بحضارتها؟ وم ��اذا ّ
س ��بقتنا -م ��ن علوم ومعارف وفلس ��فات أحيت تراثنا وأضاف ��ت إليه معرفة
ون ��و ًرا وإش � ً
�راقا لقدرة األديان الس ��ماوية عل ��ى االنصهار معه ��ا والنهل من
ثقافتها لتط ّور مجتمعاتها نحو األفضل.
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إذًا ،تراثن ��ا ه ��و مدعاة للفخر واالعتزاز عل ��ى مدى العصور ،رغم
ما ش ��ا َبهُ م ��ن بعض املل ��وك العتاة اخلاضعني جلن ��ون عظمتهم
انتقاما
صروحا حلضارات س ��بقتهم بالرق � ّ�ي
جعلته ��م يهدم ��ون
ً
ً
منه ��ا ،وجلهله ��م بقيم ��ة تلك اآلثار وم ��ا تضيف ��ه لتاريخهم من
مجد لو حافظوا عليها ،وسعوا إلى صيانتها وترميمها.
إال أن املش ��كلة تكم ��ن ف ��ي عصرن ��ا الراه ��ن ،رغم ما آل ��ت به إلينا
تؤمه
رقي وتط� � ّور ،وح ّولت مدننا إل ��ى مزار ّ
تل ��ك احلض ��ارات من ّ
الشعوب من كل بقاع األرض لتمأل عينها وفكرها من ثقافة تلك
الش ��عوب الت ��ي م ّيزتنا عن باق ��ي العالم ،مبا خلّفت ��ه لنا من آثار
تعود حلضارات :فرعونية (مصر وبالد النوبة) أو بابلية وآشورية
وكلداني ��ة (بالد ما بني النهرين) ،أو فينيقية (لبنان ،وتونس) ،أو

