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المتحف العراقي.. تاريخ يروي حضارة وادي الرافدين

املتحف  يبدو  بغداد،  العا�صمة  بقلب  العالوي  منطقة  يف 
عام  م�صهد  اإىل  بالنظر  حمله  غري  يف  وك��اأن��ه  العراقي 
يتمازج فيه �صخب ال�صيارات وعوادمها، واأ�صوات الباعة 
اأناقته  �صوى  متيزه  فال  املتحف  مبنى  اأم��ا  املتجولني، 
املتحف،  مكتبة  الآخ��ر  اجلانب  ويف  وحديقة،  وب�صاطته 

وكل هذا خلف �صياج ذي ق�صبان حديدية �صود.
العراقية  الدولة  ن�صوء  لبدايات  املتحف  تاريخ  ويعود 
بعثات  اإق��ب��ال  فمع  الربيطاين،  الن��ت��داب  اإب��ان  احلديثة 
عند  توّلدت  املكت�صفة،  الأث��ري��ة  القطع  وتزايد  التنقيب 
م�صت�صارة احلاكم الربيطاين ال�صيدة دونت بيل فكرة اإن�صاء 
�صنة  فكرتها  وطبقت  النفي�صة،  القطع  هذه  يعر�ض  متحف 
1923، وعر�صت يف اأحد جوانب بناية الق�صلة يف ال�رساي 

الأثرية،  القطع  من  جمموعة  ح��ايل{  املتنبي  }�صارع 
مديرة  اأول  لتكون  املتحف  على  الإ�رساف  بنف�صها  وتوّلت 

له.
املكان  �صاق  املكت�صفة،  القطع  ع��دد  ارتفاع  وم��ع  لكن 
مبقتنياته، فُنقل �صنة 1927 اإىل بناية اأكرب �صعًة يف �صارع 
املواقع  ك�صف  يف  الآث��ار  علماء  ا�صتمرار  ومع  املاأمون، 
لإن�صاء  ما�صة  احلاجة  �صارت  مقتنياته،  وتكاثر  الأثرية 
متحف وفق املقايي�ض املعمول بها يف املتاحف العاملية.
اأملاين  مهند�ض  قبل  من  امل�صمم  املتحف  يف  العمل  بداأ 
عام 1957 وانتهى بناوؤه عام 1963، حتولت حمتويات 
موقعه  يف  افتتاحه  ومت  اجلديدة  البناية  اإىل  املتحف 
احلايل عام 1966، ومنذ ذلك احلني �صهد املتحف اأكرث من 
للمتحف  اأخرى  بناية  اأ�صيفت   1983 العام  تو�صعة، ففي 
وافتتحت  الأثرية،  القطع  من  املت�صاعفة  الكميات  لت�صم 

قاعات جديدة على مر هذه ال�صنوات، كانت 
اآخرها عام 2017.

على  العراقي  املتحف  معرو�صات  تتوزع 
الت�صل�صل  فيها  روع��ي  عر�ض،  قاعة   25
الزمني للح�صارات واحلقب التاريخية التي 
�صهدتها اأر�ض الرافدين، ويبداأ الزائر جولته 
التي  العلوي  الطابق  يف  القاعات  اأوىل  من 
التاريخ،  قبل  ما  ع�صور  اآثار  فيها  تعر�ض 
وحتتوي على اأقدم القطع الأثرية املوجودة 
 65 اإىل  عمرها  يعود  والتي  املتحف،  يف 
الع�صور  تتعاقب  ثم  امليالد،  قبل  �صنة  األف 

مبعرو�صاتها مع تعاقب قاعات العر�ض.
يا�ض  ملى  العراقية  املتاحف  لدائرة  العام  املدير  ووفق 
العراقي  املتحف  املعرو�صة يف  القطع  عدد  فاإن  الدوري، 

التاريخية،  احلقب  جميع  تغطي  قطعة  اآلف  ع�رسة  تبلغ 
باحل�صارة  وانتهاًء  الأوىل  احلجرية  الع�صور  من  بدايًة 
خمازن  يف  العدد  ه��ذا  اأ�صعاف  وج��ود  مع  الإ�صالمية، 

املتحف.
احلايل  املتحف  اإن  ال��دوري  قالت  �صحفي  ت�رسيح  ويف 
مل يعد ي�صع الأعداد الكبرية لالآثار التي ميتلكها، ومل يعد 

اأي�صا يليق بتاريخ البالد.
مت  اأن��ه  اأ�صافت  امل�صكلة،  لهذه  املمكنة  احل��ل��ول  وع��ن 
تبلغ  ببغداد  املثنى  مطار  يف  اأر���ض  قطعة  تخ�صي�ض 
عوائق  لكن  جديد،  متحف  لبناء  دومن��ا   50 م�صاحتها 
التخ�صي�صات املالية حتول دون تنفيذ امل�رسوع، اإل اأنهم 

ما زالوا ياأملون اأن ينفذ باأ�رسع وقت ممكن.
الغزو  مع  املتحف  تعر�ض  الدولة،  موؤ�ص�صات  من  وكغريه 
َفَقَد على  2003 ل�رسقة وتخريب كبريين،  الأمريكي عام 
وما  فقط،   4300 منها  اُعيد  قطعة،  األف   15 نحو  اأثرها 

زالت اجلهات املعنية تعمل على ا�صتعادة القطع املتبقية.
العمل  توا�صل  الثقافة  وزارة  اأن  اإىل  ال��دوري  واأ���ص��ارت 
الإرث  اإع��ادة  على  اأخ��رى  حكومية  جهات  مع  بالتعاون 
من  الكثري  تكللت  وق��د  الفو�صى،  تلك  ج��راء  املنهوب 

م�صاعيها بالنجاح.
يبدي الكثري من املهتمني بالآثار اأ�صفهم على �صياع 
عبد  عامر  الآث��ار  خبري  ويقول  النفي�صة،  القطع  هذه 
فهم  قلبه"،  "يعت�رس  الإرث  ه��ذا  فقدان  اإن  ال��رزاق 

متاحف  يف  معرو�صة  القطع  هذه  بع�ض  ي�صاهدون 
دول اأخرى ول يعلمون م�صري البقية.

املدار�ض،  لطلبة  منتظمة  ج��ولت  املتحف  وينظم 
يقفون  قطعة  كل  ق�صة  لهم  ي�رسح  دليل  يرافقهم 
للق�ص�ض  فين�صتون  التاريخية،  واأهميتها  عندها 

ويلتقطون ال�صور مع القطع والتماثيل.
تبداأ  املا�صي،  اإىل  رحلة  يف  زائريه  املتحف  ياأخذ 
التي  واأدوات���ه  التاأريخ  قبل  ما  ع�صور  اإن�صان  مع 
ال�صومرية  باحل�صارة  ومتر  لل�صيد،  ي�صتخدمها  كان 
واأ�صاطريها عن الآلهة القدمية، ثم البابلية والآ�صورية 
مبراحلها  الإ�صالمية  للح�صارة  و�صول  فالأكادية، 
املتعددة، ومتنح هذه الرحلة الزائرين فر�صة التعرف 

على �صكل احلياة يف كل حقبة من هذه احلقب.
وتتولد لدى الزائرين عاطفة تدفعهم لتكرار التجربة، 
القطع  اإح��دى  يتاأمل  وه��و  نا�رس  اأحمد  يقول  كما 
املتحف  زرت  مرة  كم  اأتذكر  "ل  باملتحف  الأثرية 
لكنني يف كل مرة اأزوره ل اأكتفي مبتعة للتجول يف 

التاريخ".
بو�صفها  ذلك  من  اأبعد  ذهبت  فقد  كامل  اأن��وار  اأم��ا 
�صعورها وهي تتجول يف املتحف بالقول اإنها ت�صعر 
الأ�صاطري  "اإينانا" -اآلهة يف  تزور  اأنها  مرة  كل  يف 
ال�صومرية- وت�صاطرها احلديث عن احلياة وعن اأر�ض 

العراق الرثية وما الذي اأ�صابها، بح�صب تعبريها.
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