
يحلم��ون بالهج��رة، و�أملهم يف �لو�ص��ول �إىل �أوروبا �أو 
��صرت�لي��ا �أو �لوالي��ات �ملتح��دة وكند�، �إنه��م �لالجئون 
�لعر�قي��ون يف تركي��ا، �لذي��ن ق�ص��ى بع�صه��م �صن��و�ت 
طويل��ة يف �نتظار فر�صة للح�صول على جلوء يف �إحدى 

�لدول.
ت�ص��ر �إح�صائيات تركية ر�صمي��ة �إىل �أن عدد �لعر�قيني 
يف تركي��ا يبلغ نح��و 94 �ألف عر�ق��ي، �إذ بح�صب تقرير 
ملعه��د �الإح�ص��اء �لرتك��ي )توي��ك( ن���ر يف �لثاين من 
فرب�ي��ر/ �صب��اط 2016، فاإن ع��دد �لعر�قيني يف تركيا 
يبل��غ 94 �ألًفا ، من �أ�ص��ل 650 �ألف �أجنبي يقيمون يف 

تركيا.
و�أ�ص��ار معهد �الإح�صاء �لرتك��ي �إىل �أن �جلالية �لعر�قية 
تع��د ث��اين �أك��رب �جلالي��ات �الأجنبي��ة يف �لب��الد بع��د 

�ل�صوريني �لذين يبلغ عددهم 3 مليون الجئ.
م��ن جهتها �أو�صحت �ملفو�صية �لعليا ل�صوؤون �لالجئني 
�لتابع��ة لالأمم �ملتح��دة، يف تقرير لها �ص��در يف �أو�خر 
ع��ام 2016 �أن ع��دد �لعر�قي��ني �مل�صجل��ني لديه��ا يف 
تركي��ا بل��غ قر�ب��ة 127 �أل��ف عر�ق��ي، بينه��م 28 �ألًفا 

�صجل��و� ب�صفة الج��ئ، و99 �ألًفا يحمل��ون �صفة طالبي 
جلوء.

ويوؤك��د �لالج��ئ �لعر�ق��ي يف تركي��ا “�صي��ف موف��ق” 
عل��ى �أن عدد �لعر�قي��ني يف تركيا يف��وق �الإح�صائيات 
�لرتكية و�الأممية، �إذ �إن تلك �الإح�صائيات �عتمدت على 
�لعر�قيني �لذين �صجلو� يف �ملنظمات �لرتكية و�الأممية.
م��ن  كث��ًر�  �أن  �صحف��ي  حدي��ث  يف  موف��ق  و�أو�ص��ح 
�لعر�قي��ني يقيم��ون يف تركي��ا ب�صفة غ��ر قانونية، �أو 
�أنه��م يعتمدون على �الإقامات �ملوؤقت��ة �لتي ت�صمح لهم 

باالإقامة يف تركيا لفرتة حمدودة.
وعن ع��ودة كثر من �لعر�قي��ني �إىل بالدهم بعد �نتهاء 
�ملعارك بني �لق��و�ت �حلكومية ومقاتلي تنظيم �لدولة، 
�أو�ص��ح موفق �أن كثًر� من �لعر�قيني عادو� �إىل بالدهم 

بالفعل، لكن �آخرين قدمو� �إىل تركيا يف هذه �لفرتة.
�أم��ا �ل�صحف��ي �لعر�قي �ملقيم يف تركي��ا “�أحمد هيثم” 
في�ص��ر �إىل �أنه ال توجد �إح�صائية دقيقة لعدد �لعر�قيني 
�لالجئ��ني يف تركيا، لك��ن �الأعد�د �لتقريبي��ة ت�صل �إىل 

�ألف الجئ يف خمتلف �ملحافظات �لرتكية.  400

تركي��ا  يف  �لعر�قي��ني  �لالجئ��ني  �أن  هيث��م  و�أ�ص��اف 
ينق�صم��ون �إىل نوع��ني، �أولهما �لعر�قي��ون �لذين تقدمو� 
بطلب��ات جل��وء ل��الأمم �ملتح��دة وه��وؤالء ال ميك��ن له��م 
�أن يغ��ادرو� تركي��ا، وبخالف��ه ي�صقط حقهم ل��دى �الأمم 

�ملتحدة يف �للجوء.
�أما �لنوع �لثاين من �لالجئني �لعر�قيني فهم �لعر�قيون 
�ملقيم��ون يف تركيا، و�لذين يعمل��ون فيها �أو يطمحون 

للو�صول �إىل �لدول �الأوروبية عن طريق �لتهريب.
�أنق��رة م��ن جانبه��ا ال متتل��ك  �لعر�قي��ة يف  �ل�صف��ارة 
�إح�صائية دقيقة لع��دد �لعر�قيني �ملقيمني �أو �لالجئني 
يف تركي��ا، �إذ �أو�صح �أحد موظف��ي �ل�صفارة �لعر�قية يف 
�أنق��رة ويدعى “من��ر �لعبديل” �أن �ل�صف��ارة لي�س لديها 

�إح�صائية لعدد �لعر�قيني يف تركيا.
و�أو�ص��ح �لعب��ديل �أن �الأعد�د �لتقريبية لع��دد �لعر�قيني 
يف تركي��ا تق��در بنح��و 85 �أل��ف عر�قي، وه��م جمموع 
�لعر�قي��ني �لذي تو��صلو� مع �ل�صف��ارة �أو طلبو� خدمات 

قن�صلية ك�صهاد�ت حياة �أو وثائق �صفر �أو وكاالت.

كث��ر م��ن �لعر�قيني لق��و� م�رعه��م �أثن��اء حماولتهم 
�لو�ص��ول �إىل �ل�صو�ط��ئ �الأوروبي��ة، وكث��ر م��ن هوؤالء 

ف�صلو� �ملجازفة باأرو�حهم على �لعودة �إىل بالدهم.
�إبر�هي��م” �أح��د �لعر�قي��ني �لذي��ن جنح��و� يف  “مهن��د 
�لو�ص��ول �إىل �أملانيا بعد �نتظ��ار د�م �أربع �صنو�ت، لكن 

جناحه كان بطعم �ملوت الأكرث من مرة.
�إذ يقول �إبر�هيم �إن �صبب خروجه من �لعر�ق كان ت�صابه 
��صم��ه �لثالثي مع �أحد �ملطلوبني للق�صاء �لعر�قي، و�إنه 
مت �إلق��اء �لقب�س عليه ع��ام 2012 يف منطقة �لعالوي 
يف �لعا�صم��ة بغد�د، و�إنه ق�ص��ى 10 �صهور متنقاًل بني 
�ل�صج��ون وحمققيها، ومل يخ��رج �إبر�هيم �إال بعد �أن دفع 

مبلغ 20 �ألف دوالر ر�صوة لقاء خروجه من �ل�صجن.
وي�صي��ف �إبر�هيم �أنه منذ تلك �حلادثة عزم هو وعائلته 
عل��ى �خلروج من �لعر�ق نهائًي��ا، فتوجه �إىل تركيا عام 
2013 وق��دم طل��ب جلوء ل��الأمم �ملتح��دة، و�إنه �نتظر 

قر�بة �الأربع �صنو�ت دون �حل�صول على �للجوء.
بعده��ا ��صطر �إبر�هيم للمجازفة بحياته وحياة عائلته 
للو�ص��ول �إىل �أوروب��ا ع��ن طري��ق �لبح��ر، فدف��ع الأح��د 
�ملهرب��ني مبلغ 6 �آالف دوالر، مقاب��ل �إي�صاله وزوجته 
وطفلي��ه �إىل �صو�طئ �ليونان، وو�ص��ل بالفعل بعد جهد 

جهيد �إىل حيث يقيم �الآن يف �أملانيا.
لك��ن �إبر�هيم �أ�صار يف ختام حديثه �إىل �أنه لو عادت به 
�الأيام، ملا جتر�أ عل��ى هذه �خلطوة يف �ل�صفر �إىل �أوروبا 
ع��رب �لبح��ر، �إذ �إن��ه �أثناء عب��وره بحر �إيج��ة �نقلب بهم 

زورق �لتهريب قبيل و�صولهم �إىل �صو�طئ �ليونان، و�إنه 
لوال قو�رب �الإنقاذ �ليونانية، لكان �إبر�هيم وعائلته يف 

عد�د �الأمو�ت، بح�صبه.
ق�ص���س كثرة تلك �لتي ت�صطر �أ�صحابها من �لعر�قيني 
عل��ى �ملخاط��رة بحياته��م مقاب��ل ع��دم عودته��م �إىل 
�لع��ر�ق، �إذ ي�ص��ر “فالح ح�صن” �ملقي��م يف �أربيل �الآن، 
�إىل �أنه حاول �لو�صول �إىل �أوروبا عن طريق بلغاريا، �إال 
�أن �ل�رط��ة �لبلغارية �ألقت �لقب���س عليه، وبعد �صهرين 
م��ن �الحتج��از و�الإذالل، خ��ر ب��ني ت�صليم��ه �إىل تركيا 
�أو �إر�صال��ه �إىل �لع��ر�ق عل��ى م��ن طائ��رة تابع��ة لالأمم 

�ملتحدة.
وي�صي��ف ح�ص��ن �أن��ه ف�ص��ل �لع��ودة �إىل �لع��ر�ق، عل��ى 
�لذه��اب �إىل تركي��ا، ال�صتب��د�ل جو�ز �صفره ث��م �لذهاب 
�إىل تركي��ا مرة �أخرى وحماولة �لو�صول �إىل �أوروبا عن 

ا. طريق �لتهريب �أي�صً
وع��ن �الأ�صباب �لتي دفعت ح�صن �إىل �لهجرة، �أو�صح �أنه 
ال �أم��ل يرجى م��ن حت�صن �الأو�ص��اع يف �لعر�ق، خا�صة 
يف مدينته �ملو�صل �لتي �صهدت دماًر� و��صًعا يف �حلرب 

�الأخ��رة، مو�صًحا �أن��ه عازم على �لو�ص��ول �إىل �أوروبا 
مهما كلفه �الأمر، بح�صبه.

وز�رة �لهج��رة و�ملهجري��ن من جانبه��ا، �أو�صحت �أنها 
تق��دم جميع �لت�صهيالت للعر�قي��ني �لالجئني يف تركيا 

و�لذين يودون �لعودة �إىل �لعر�ق.
�إذ يق��ول “منتظ��ر �جلا�ص��م” �ل��ذي يعم��ل يف �ملكت��ب 
�الإعالم��ي لل��وز�رة �إن وز�رة �لهج��رة �صاهم��ت باإعادة 
1760 عر�قًي��ا م��ن تركيا خالل �لعام��ني �ملا�صيني، 
و�إن �ل��و�زرة حتملت �أجرة نقلهم م��ن ��صطنبول �أو �أنقرة 
�إىل بغ��د�د عل��ى نفقته��ا، وقدمت له��م �لت�صهيالت كافة 
بالتع��اون م��ع �خلارجية �لعر�قي��ة و�ل�صف��ارة �لعر�قية 
يف �أنقرة. و�أ�صاف �جلا�صم �أن �لوز�رة ال متلك �إح�صائية 
لع��دد �لعر�قي��ني �لالجئ��ني يف تركي��ا، �إال �أن �لعر�قيني 
�لر�غبني بالعودة �إىل بالدهم، ي�صتطيعون �لتقدم بطلب 
ذل��ك م��ن �ل�صف��ارة يف �أنقرة �أو م��ن �إح��دى �لقن�صليات 
�لتابع��ة له��ا، بح�صب��ه. �إىل ذل��ك يق��ول �أ�صت��اذ �لعل��وم 
�ل�صيا�صية “حممد عزيز” �إن فر�س �لعر�قيني يف �للجوء 

�الإن�صاين يف تركيا تر�جعت كثًر� بعد �الأزمة �ل�صورية.

وي�صي��ف عزيز �لذي �أقام يف تركي��ا بني عامي 2014 
باللج��وء  �ملخت�ص��ة  �الأممي��ة  �ملنظم��ات  �أن  و2016 
يف  �الأوىل  �ملرتب��ة  يف  �ل�صوري��ني  جعل��ت  �الإن�ص��اين 

�حل�صول على �للجوء نظًر� ملا متر بها بالدهم.
و�أ�ص��ار عزي��ز �إىل �أن �نتهاء �لعملي��ات �لع�صكرية ر�صمًيا 
يف �لع��ر�ق يف كان��ون �الأول/ دي�صم��رب 2017 جع��ل 
�للج��وء  طلب��ات  �آالف  ترف���س  �لالجئ��ني  مفو�صي��ة 

للعر�قيني بحجة �أن �ال�صتقر�ر قد عَمّ بالدهم.
ويف خت��ام حديث��ه لوكالتنا، �أ�صار عزي��ز �لذي عاد �إىل 
مدينت��ه �ملو�ص��ل موؤخ��ًر�، �إىل �أن �الأو�ص��اع �ملاأ�صاوية 
�لت��ي مر بها �لع��ر�ق طيلة �ل� 16 عاًما �ملا�صية، جعلت 
م��ن �لعر�قي��ني يتحين��ون �لفر�صة للهرب م��ن بالدهم، 

مهما كلفهم ذلك من م�صقة.
وم��ا بني حلم �للجوء �إىل �أوروبا وبني �صعوبة �لو�صول 
�إليه��ا، يظل �لالجئ��ون �لعر�قي��ون يف تركي��ا يرتقبون 
�لبح��ر و�أمو�جه وفرق خفر �ل�صو�حل �لرتكية، ال�صتغالل 
�أي فر�ص��ة يف �لو�ص��ول �إىل �ل�صو�ط��ئ �الأوروبية، �لتي 

باتت حلًما للعر�قيني.

تقارير وتحقيقات

مهجرو تركيا: بين أحالم أوروبا والعودة لجحيم العراق
بغداد - متابعة

المتحف العراقي.. تاريخ يروي حضارة وادي الصيد الجائر يهّدد بانقراض 200 نوع من الطيور بأهوار العراق
الرافدين

�الأه��و�ر  نحو  �ملهاجرة  �لطيور  تتعر�س 
يف جنوب �لعر�ق حلملة �ر�صة من �ل�صيد 
من  ن��وع   200 بانقر��س  تهّدد  �جل��ائ��ر، 
خطو�ت  باتخاذ  منا�صد�ت  و�صط  �لطيور، 
وحتا�صب  �لع�صو�ئي  �ل�صيد  متنع  حكومية 

�ملخالفني.
�أخر�ً،  �لبالد  جنوب  يف  �الأهو�ر  و�نتع�صت 
�الأم��ط��ار.  م��ن  كبرة  كميات  هطول  بعد 

�لطيور،  من  كثرة  �أنو�ع  نحوها  وهاجرت 
مو�قع  تد�ولت  كما  فيها،  تتكاثر  وب��د�أت 
�أخر� �صور� ومقاطع  �لتو��صل �الجتماعي 
فيديو، تظهر عمليات ذبح ع�صو�ئي جماعي 

للطيور �ملهاجرة يف �أحد تلك �الأهو�ر.
فر��س  �لعميد  �لبيئية  �ل�رطة  مدير  وقال 
"�لعر�ق  �إّن  �صحايف،  بيان  يف  علي،  �صليم 
�صمن  يقع  حيث  للطيور،  �آمنا  مم��ر�  يعّد 
�لطيور  م��ن  للعديد  �ل��ه��ج��رة  م�����ص��ار�ت 
تعمل  و�لتي  �صيدها،  �ملحرم  �ملهاجرة 

الأنها  حمايتها،  على  باأ�رها  �لب�رية 
ملك  �إنها  �إذ  �أح��د،  ميلكها  ال  عاملية  ثروة 
�جلميع، و�إّن عمليات �ل�صيد �جلائر للطيور 
�ملهاجرة تتز�يد ب�صكل م�صتمر، من دون �أي 

ر�دع".
�لقتل  ي�صتمر  "�أن  من  خ�صيته  عن  و�أع��رب 
200 نوع  م��ن  الأك���رث  �جل��ائ��ر و�مل��ك��ّث��ف 
خلطر  معر�س  منها  فالكثر  �لطيور،  من 
�مل��و�رد  من  تعد  وهي  عامليا،  �النقر��س 
"�ل�صيد  �أّن  معترب�  للحياة"،  �الأ�صا�صية 

�جلائر وعمليات �لذبح �لع�صو�ئية و�ملجازر 
وعبثية  همجية  على  تدل  للطيور،  �لكربى 

من قبل �ل�صيادين".
من جهته، قال ع�صو جمل�س مدينة مي�صان 
يطاول  �جلائر  "�ل�صيد  �إّن  �لبطاط،  عبا�س 
ال  �ل�صيادين  الأّن  �لطيور،  مئات  يوميًا 
يعرفون معنى حماية �لطيور، فهم يعرفون 
�الأ�صو�ق"،  يف  وبيعها  روؤو�صها  قطع  فقط 
مبنع  حكومية  توجيهات  "بعد  �أّنه  موؤكد�، 
�ل�صيد �جلائر، متكنت �ل�صلطات �ملحلية يف 
مي�صان من �عتقال نحو 17 �صياد� متورطا 

يف �ل�صيد �جلائر �صد �لطيور يف �الأهو�ر".
مديرية  مع  بالتن�صيق  "�ملحافظة  �أّن  و�أكد 
للتوعية،  حمالت  نظمت  �لبيئة  حماية 
�ل����ذي يهدد  �ل�����ص��ي��د �جل���ائ���ر،  ب��خ��ط��ورة 

بانقر��س �أنو�ع كثرة من �لطيور".
حماية  جم���ال  يف  ن��ا���ص��ط��ون  وي��ت��خ��وف 
�الأهو�ر، من عدم توفر �حلماية لها، ما قد 
مو�صم  يف  �لطيور،  �نقر��س  ذلك  من  ينتج 

�لتكاثر.
�الأه��و�ر،  حماية  يف  �لنا�صطني  �أح��د  ق��ال 
ويدعى علي �لربيعي �إّن "�الأهو�ر يف جنوب 
�الأمطار  موجة  بعد  تنتع�س  ب��د�أت  �لبالد، 
�لتي هطلت على عموم حمافظات  �الأخرة 
�ملياه  م�صتوى  برفع  و�صاهمت  �ل��ب��الد، 
�لطيور  من  خمتلفة  �أن��و�ع  معها  وع��ادت 
�ل�صيد  ولكّن  فيها،  لت�صتوطن  �ملهاجرة 

�جلائر يعّر�صها لالنقر��س".
�صور  م��ن  ت��د�ول��ه  مت  "ما  �أّن  و�أ���ص��اف 
لتلك  جماعية  جمازر  عن  فيديو  ومقاطع 
�لطيور  ه��ذه  بحق  ج��رمي��ة  يعد  �ل��ط��ي��ور، 
و�لتنوع  للتكاثر  مو�صم  كل  يف  تاأتي  �لتي 
وذبح  �جلائر  "�ل�صيد  �أّن  مبينا  �لبيئي"، 
�لطيور د�خل �ل�صباك ينمان عن عدم وعي 
وجهل باأهمية هذه �لطيور". ودعا �جلهات 
�ل�صيد  "�تخاذ خطو�ت متنع  �إىل  �مل�صوؤولة 

�جلائر، وحتا�صب �ملخالفني".
�جلفاف  تعاين  �لعر�قية  �الأه���و�ر  وكانت 
من  �الآالف  بنفوق  ت�صبب  �ل��ذي  �ملتز�يد 
باختفاء  �صاهم  م��ا  و�ل��ط��ي��ور،  �ملا�صية 
�ل�����ص��ن��و�ت  خ���الل  فيها  �حل��ي��اة  م��ظ��اه��ر 
�ل�صدود  �ل�صابقة، كما ت�صببت م�صاريع بناء 
على منابع نهري دجلة و�لفر�ت يف تركيا 
مياه  م��ن  �ل��ع��ر�ق  ح�صة  �ن��خ��ف��ا���س  يف 
كميات  على  �صلبًا  ذلك  و�نعك�س  �لنهرين، 

�ملياه �ملتدفقة على �الأهو�ر.
ي�صار �إىل �أن م�صاحة �الأهو�ر تفوق 16 �ألف 
كيلومرت مربع على حدود �لعر�ق و�إير�ن. �إال 
�أن �جلزء �الأكرب منها د�خل �لعر�ق، وت�صكل 
جنوبية  مدن  تخوم  على  جغر�فية  حو�جز 
ووفقًا  و�لب�رة.  و�لعمارة  كالنا�رية 
�ملناطق،  م�صاحة  فاإن  �لتقدير�ت  لبع�س 
�لتي ما ز�لت مغمورة باملاء، تقّل عن 30 
�أح�صن  يف �ملائة من م�صاحة �ملنطقة على 

تقدير.

�ملتحف  يبدو  بغد�د،  �لعا�صمة  بقلب  �لعالوي  منطقة  يف 
عام  م�صهد  �إىل  بالنظر  حمله  غ��ر  يف  وك��اأن��ه  �ل��ع��ر�ق��ي 
�لباعة  و�أ�صو�ت  وعو�دمها،  �ل�صيار�ت  �صخب  فيه  يتمازج 
�أناقته  �صوى  متيزه  فال  �ملتحف  مبنى  �أم��ا  �ملتجولني، 
وب�صاطته وحديقة، ويف �جلانب �الآخر مكتبة �ملتحف، وكل 

هذ� خلف �صياج ذي ق�صبان حديدية �صود.
�لعر�قية  �ل��دول��ة  ن�صوء  لبد�يات  �ملتحف  تاريخ  ويعود 
�حلديثة �إبان �النتد�ب �لربيطاين، فمع �إقبال بعثات �لتنقيب 
م�صت�صارة  عند  توّلدت  �ملكت�صفة،  �الأثرية  �لقطع  وتز�يد 
متحف  �إن�صاء  فكرة  بيل  دونت  �ل�صيدة  �لربيطاين  �حلاكم 
 ،1923 �صنة  فكرتها  وطبقت  �لنفي�صة،  �لقطع  هذه  يعر�س 
وعر�صت يف �أحد جو�نب بناية �لق�صلة يف �ل�ر�ي }�صارع 
�ملتنبي حايل{ جمموعة من �لقطع �الأثرية، وتوّلت بنف�صها 

�الإ�ر�ف على �ملتحف لتكون �أول مديرة له.
�ملكان  �صاق  �ملكت�صفة،  �لقطع  ع��دد  �رت��ف��اع  وم��ع  لكن 
مبقتنياته، فُنقل �صنة 1927 �إىل بناية �أكرب �صعًة يف �صارع 
�ملو�قع  ك�صف  يف  �الآث��ار  علماء  ��صتمر�ر  ومع  �مل��اأم��ون، 
الإن�صاء  ما�صة  �حلاجة  �صارت  مقتنياته،  وتكاثر  �الأثرية 

متحف وفق �ملقايي�س �ملعمول بها يف �ملتاحف �لعاملية.
�أمل��اين  مهند�س  قبل  من  �مل�صمم  �ملتحف  يف  �لعمل  ب��د�أ 
1963، حتولت حمتويات  بناوؤه عام  1957 و�نتهى  عام 
�ملتحف �إىل �لبناية �جلديدة ومت �فتتاحه يف موقعه �حلايل 
عام 1966، ومنذ ذلك �حلني �صهد �ملتحف �أكرث من تو�صعة، 
لت�صم  للمتحف  �أخ��رى  بناية  �أ�صيفت   1983 �لعام  ففي 
قاعات  و�فتتحت  �الأثرية،  �لقطع  من  �ملت�صاعفة  �لكميات 

جديدة على مر هذه �ل�صنو�ت، كانت �آخرها عام 2017.
تتوزع معرو�صات �ملتحف �لعر�قي على 25 قاعة عر�س، 
روعي فيها �لت�صل�صل �لزمني للح�صار�ت و�حلقب �لتاريخية 
من  جولته  �لز�ئر  ويبد�أ  �لر�فدين،  �أر���س  �صهدتها  �لتي 
�آثار  فيها  تعر�س  �لتي  �لعلوي  �لطابق  يف  �لقاعات  �أوىل 
�الأثرية  �لقطع  �أقدم  على  �لتاريخ، وحتتوي  قبل  ما  ع�صور 
�ملوجودة يف �ملتحف، و�لتي يعود عمرها �إىل 65 �ألف �صنة 
تعاقب  �لع�صور مبعرو�صاتها مع  تتعاقب  ثم  �مليالد،  قبل 

قاعات �لعر�س.
يا�س  ملى  �لعر�قية  �ملتاحف  لد�ئرة  �لعام  �ملدير  ووف��ق 
�لعر�قي  �ملتحف  يف  �ملعرو�صة  �لقطع  عدد  فاإن  �ل��دوري، 
تبلغ ع�رة �آالف قطعة تغطي جميع �حلقب �لتاريخية، بد�يًة 
من �لع�صور �حلجرية �الأوىل و�نتهاًء باحل�صارة �الإ�صالمية، 

مع وجود �أ�صعاف هذ� �لعدد يف خمازن �ملتحف.
ويف ت�ريح للجزيرة نت قالت �لدوري �إن �ملتحف �حلايل 
يعد  ومل  ميتلكها،  �لتي  لالآثار  �لكبرة  �الأعد�د  ي�صع  يعد  مل 

�أي�صا يليق بتاريخ �لبالد.
وعن �حللول �ملمكنة لهذه �مل�صكلة، �أ�صافت �أنه مت تخ�صي�س 
 50 م�صاحتها  تبلغ  ببغد�د  �ملثنى  مطار  يف  �أر�س  قطعة 
دومنا لبناء متحف جديد، لكن عو�ئق �لتخ�صي�صات �ملالية 
حتول دون تنفيذ �مل�روع، �إال �أنهم ما ز�لو� ياأملون �أن ينفذ 

باأ�رع وقت ممكن.
�لغزو  مع  �ملتحف  تعر�س  �لدولة،  موؤ�ص�صات  من  وكغره 
على  َفَقَد  كبرين،  وتخريب  ل�رقة   2003 عام  �الأمركي 
�أثرها نحو 15 �ألف قطعة، �ُعيد منها 4300 فقط، وما ز�لت 

�جلهات �ملعنية تعمل على ��صتعادة �لقطع �ملتبقية.
�لعمل  تو��صل  �لثقافة  وز�رة  �أن  �إىل  �ل���دوري  و�أ���ص��ارت 

�الإرث  �إع��ادة  على  �أخ��رى  حكومية  جهات  مع  بالتعاون 
�ملنهوب جر�ء تلك �لفو�صى، وقد تكللت �لكثر من م�صاعيها 

بالنجاح.
�أ�صفهم على �صياع هذه  �لكثر من �ملهتمني باالآثار  يبدي 
�إن  �ل��رز�ق  عبد  عامر  �الآث��ار  خبر  ويقول  �لنفي�صة،  �لقطع 
فقد�ن هذ� �الإرث "يعت�ر قلبه"، فهم ي�صاهدون بع�س هذه 
�لقطع معرو�صة يف متاحف دول �أخرى وال يعلمون م�صر 

�لبقية.
ير�فقهم  �ملد�ر�س،  لطلبة  منتظمة  جوالت  �ملتحف  وينظم 
و�أهميتها  عندها  يقفون  قطعة  كل  ق�صة  لهم  ي�رح  دليل 
�لتاريخية، فين�صتون للق�ص�س ويلتقطون �ل�صور مع �لقطع 

و�لتماثيل.
ياأخذ �ملتحف ز�ئريه يف رحلة �إىل �ملا�صي، تبد�أ مع �إن�صان 
ع�صور ما قبل �لتاأريخ و�أدو�ته �لتي كان ي�صتخدمها لل�صيد، 
�لقدمية،  �الآلهة  �ل�صومرية و�أ�صاطرها عن  ومتر باحل�صارة 
للح�صارة  و�صوال  ف��االأك��ادي��ة،  و�الآ���ص��وري��ة  �لبابلية  ثم 
�الإ�صالمية مبر�حلها �ملتعددة، ومتنح هذه �لرحلة �لز�ئرين 
هذه  من  حقبة  كل  يف  �حلياة  �صكل  على  �لتعرف  فر�صة 

�حلقب.
�لتجربة،  لتكر�ر  تدفعهم  عاطفة  �لز�ئرين  ل��دى  وتتولد 
�الأثرية  �لقطع  �إح��دى  يتاأمل  وهو  نا�ر  �أحمد  يقول  كما 
باملتحف "ال �أتذكر كم مرة زرت �ملتحف لكنني يف كل مرة 

�أزوره ال �أكتفي مبتعة للتجول يف �لتاريخ".
�أبعد من ذلك بو�صفها �صعورها  �أنو�ر كامل فقد ذهبت  �أما 
وهي تتجول يف �ملتحف بالقول �إنها ت�صعر يف كل مرة �أنها 
�ل�صومرية- وت�صاطرها  �الأ�صاطر  "�إينانا" -�آلهة يف  تزور 
�لذي  وما  �لرثية  �لعر�ق  �أر���س  وعن  �حلياة  عن  �حلديث 

�أ�صابها، بح�صب تعبرها.�نتهى
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