وقد وصل بناء املساجد في متبكتو قبل االستعمار
الفرنسي إلى تسع مساجد أهمها:
 -1مسجد «سيدي يحيى التادلسي» :ش ّيده محمد
نق ��ي الذي ينتم ��ي إلى قبيلة «آج ��ر الصهناجية»
في منتصف القرن اخلامس عشر امليالدي.
 -2مس ��جد «س ��نكري» :متّ بناؤه على يد القاضي
العاق ��ب ف ��ي س ��نة  986هجرية بعد بناء املس ��جد
الكبير واكتمل تشييده بعد ثالث سنوات.
 -3جام ��ع «ت�ي�ن بكت ��و الكبي ��ر» :وه ��و أق ��دم وأكبر
مس ��اجد املدين ��ة واملنطق ��ة ,أش ��رف عل ��ى بنائ ��ه
وصممه املهندس األندلسي الشهير «أبو
وهندسه
ّ

إس ��حق إبراهيم الس ��احلي املعروف بالطويجني»,
ش� � ّيد في القرن الثالث عش ��ر املي�ل�ادي أي حوالي
جدده السلطان
سنة 1325م  ،وكان
متواضعا حتى ّ
ً
املالي «احلاج منسا موسى» (1332-1307م) الذي
س ��كن «تينبكتو» بعد عودته من مناسك احلج في
اجلزي ��رة العربي ��ة ,وأعج ��ب بازدهاره ��ا التج ��اري
واملال ��ي والفكري ,وعمد إلى بن ��اء املراكز الثقافية
والدينية والعلمية إلى جانب املساجد ,وأقام فيها
وبنى له صومعة للتع ّبد والصالة لله الواحد ,كما
بن ��ى الكثير م ��ن الصوام ��ع واألضرح ��ة لألتقياء
الصاحلني.
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صرخات «اليونسكو» بالعالم حلماية اإلرث
املدمرة
الثقافي لـ «تني بكتو» ّ
ُس ّجلت آثار مدينة «تينبكتو» أو «حافظة األمانات
والت ��راث الن ��ادر» ضم ��ن قائم ��ة التراث اإلنس ��اني
العامل ��ي من ��ذ 1988م في اليونس ��كو ,كم ��ا اعتبرت
عاصمة للثقافة اإلس�ل�امية في 2005م ،كما أدرج
إل ��ى جانبه ��ا ثالث ��ة مواقع أثري ��ة في مال ��ي على
الئح ��ة التراث العاملي لليونس ��كو« ,ضريح آس ��كيا
ف ��ي غ ��او» ,و»مدين ��ة جان ��ا القدمي ��ة ق ��رب مدينة
موتبي» ,و«منحدرات دوغون».
وقد تعالت صرخات املثقفني من كلّ أرجاء العالم
عبر هيئات ثقافية وعلمية ومحافظة على التراث
وهيئات رسمية حلماية آثار «تني بكتو» من همجية
احلروب والنزع ��ات الطائفي ��ة والعرقية ،وطالبت
منعا المتداد تدميرهم لبقية
بردعهم بأي وسيلة ً
امل ��دن األثرية ،وصفها مدير القس ��م األفريقي في
اليونس ��كو «الزاري ازوم ��و» بأنه ��ا أبش ��ع اجلرائ ��م
ضد التاريخ الثقاف ��ي األفريقي في عصر التط ّور
ّ
احلضاري للقرن الواحد والعش ��رين ,ورغم جهود
العلم ��اء والباحث�ي�ن وأمن ��اء املكتب ��ات واملثقف�ي�ن
والس ��كان احمل ّب�ي�ن واملؤمن�ي�ن بقيم ��ة املخطوطات
التاريخية والعلوم الش� �تّى لكلّ األديان الس ��ماوية
املس ��لمة واليهودية واملسيحية بحماية بعضها أي
منيعا في
حوالي  8آالف مخطوط ,مشكّ لني ً
سدا ً
وجههم بأجسادهم أمام مكتبة ومعهد «أحمد بابا»
الذي يحتوي على أكثر من  20ألف مخطوط ,إال
أن ي ��د هذه احلرك ��ة األصولي ��ة واتباعها اجلهالء
استطاعوا تهدمي وحرق الكثير بل اآلالف من هذا
الت ��راث العلمي واألدب ��ي العريق ,ومصير أكثر من
 300أل ��ف مخط ��وط ف ��ي املكتبات األخ ��رى مازال
مجهو ًال ,واعتبرت «اليونسكو» هذا التراث الثقافي
مهما في إعادة بناء السالم في مالي.
ركنًا ً
العامة لليونس ��كو «إيرين ��ا بوكوفا»
ودع ��ت املدي ��رة
ّ
ف ��ي منتص ��ف يناي ��ر 2013م الق� � ّوات املس ��لحة
التدخل الس ��ريع حلماية
املالية والفرنس ��ية إل ��ى
ّ
التراث الثقافي ف ��ي «تني بكتو» من أيدي البرابرة
اإلس�ل�اميني املتش � ّ�ددين ،والذي ��ن مازالوا ميعنون
في التدمير واحلرق لألضرحة واملساجد واملكتبات
بحجة اإلميان املس ��تتر بأهداف عنصرية
األثرية ّ

واضحة ,كما طلبت من األهالي حماية هذا التراث
والتصدي لإلرهابيني ب ��كلّ ق ّوة ,كما ز ّودت الق ّوات
ّ
العس ��كرية باخلرائ ��ط الطوبوغرافي ��ة للمواق ��ع
األثري ��ة واملكتب ��ات املوضوعة على الئح ��ة التراث
العامل ��ي لليونس ��كو ،حلمايتها ومنعه ��ا من الهدم
أو احل ��رق أو نهبه ��ا من عصابات اآلث ��ار املتواجدة
في كلّ ثورة أو حرب أهلية أو حركة قتالية ،كذلك
أ ّك ��د رئيس جلن ��ة العالق ��ات الدولية ف ��ي مجلس
االحتاد الروسي عبر ممثله في أفريقيا «ميخائيل
مارغيلوف» على ضرورة مناقش ��ة تدمير آثار مالي
في مجلس األمن الدولي ،وش ��جبها وإرسال ق ّوات
مدع ًيا أن
حلمايتها ،واعتبرها بأنها عمل وحشيّ ،
هذه احلركات اإلرهابية استولت على السالح بعد
سقوط القذافي من مخازن األسلحة والتي تركت
دون مراقبة دولية لنهبها.
إنها ظاهرة خطيرة ،تدمير اآلثار والتراث الثقافي
في كلّ املناطق التي نشأت فيها احلروب والثورات،
املتشددة ،والتي
وظهور تلك احلركات اإلس�ل�امية
ّ
مازال ��ت أهدافه ��ا غير واضحة س ��وى تدمي ��ر آثار
تاريخي ��ة عمره ��ا آالف الس ��نوات وبش ��كل ّ
منظ ��م
وبعناوين مختلفة.
إنه ��ا مس ��ألة تثي ��ر االنتب ��اه إلى ض ��رورة االلتفات
نح ��و َم ��ن وراء هذه اجلماعات ،ومل ��اذا يريد إخفاء
معال ��م كلّ احلضارات الس ��ابقة ع ��ن الوجود ،منذ
وصول «طالبان» ألفغانستان في القرن العشرين,
وتدميره ��م متاثيل «بوذا» األثري ��ة حلضارة بوذية
عمره ��ا آالف الس ��نوات ،ومازال ��ت مس ��تمرة ف ��ي
اإلميان بها معظم ش ��عوب الهند والصني ,وبعدها
االحت�ل�ال األمريكي للعراق ،ودخول مافيا تهريب
اآلث ��ار إليه للنهب م ��ن املتاحف التي حتتوي آثا ًرا
وحتفً ا تعود خلمس ��ة آالف س ��نة ،حلضارة بالد ما
ب�ي�ن النهرين من الس ��ومرية واآلش ��ورية والبابلية
واألكادي ��ة والفارس ��ية واملس ��يحية واليهودي ��ة
واإلس�ل�امية ،م ��ن عصاب ��ات اآلث ��ار وإخف ��اء
مخطوطات ق ّيمة ،وإعادة بعضها للدولة اليهودية
اإلسرائيلية ،وقد ذكرت هذا في بحثي السابق عن
«سرقة األثار ّ
تغص
املنظمة» فيها وفي سوريا التي ّ
متاحفها باآلثار الق ّيمة ،وتدمير آثارها اإلسالمية
واملسيحية والرومانية والدينية األخرى.
التعدي ��ات على اآلث ��ار والتراث
م ��ن أج ��ل كلّ هذه
ّ
احلض ��اري أدع ��و -كباحث ��ة ف ��ي الفن ��ون واآلث ��ار-
منظم ��ات احملافظة على الت ��راث العاملي ومنظمة
اليونس ��كو إل ��ى الطلب م ��ن مجل ��س األمن وضع
خاص ��ة حلماية اآلثار ف ��ي الدول
ق� � ّوات عس ��كرية ّ
خاصة تلك التي حتدث فيها
تعج بها اآلثارّ ،
التي ّ
وحتس� � ًبا
حروب أهلية أو ثورات بعناوين مختلفة،
ّ
ألي ث ��ورة مفاجئ ��ة ،والتي تتس� �لّل عصابات مافيا
اآلثار واملنظمات السياس ��ية املجهولة من خاللها
أهم حتفه ��ا األثرية ،وتدمي ��ر أهم معاملها
لس ��رقة ّ
األثرية ..ورمبا اآلتي أعظم.

