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تراث وآثار
عبدة النبطية :آثار وانتقام وسياسة
منذ أشهر يقبع في السجون اإلسرائيلية أفراد من قرية
ّ
لآلثار في موقع عبدة ،الذي
عبدة بتهمة تخريب متعمد ّ
يعود إلى الفترة النبطية ،واملصنف على الئحة التراث
العاملي .التخريب حصل على املوقع ،ولكن هل من
يبحث في األسباب الحقيقية لذلك العمل؟
عبدة ــ أسامة العيسة
ال يأبه ّ
السياح الذين يزورون موقع عبدة
ال �ن �ب �ط��ي ،ف��ي ال �ن �ق��ب ال �ج �ن��وب��ي ،ببيوت
ّ
النبطيني
ال �ص �ف �ي��ح ال �ق��ري �ب��ة م ��ن ق �ل �ع��ة
امل �ه �ي �ب��ة ،ال �ت ��ي ت��رت �ف��ع 600م ع ��ن سطح
ال �ب �ح ��ر ،وي� �ع ��ود ت��أس �ي �س �ه��ا إل� ��ى قرنني
ق �ب��ل م �ي�ل�اد امل �س �ي��ح .ال� �س � ّ�ي ��اح ي � ��رون أن
وج��ود ال�ب��دو ف��ي امل�ك��ان ج��زء م��ن ّاملشهد
ولكن ما ال يعرفونه أن قرية
الصحراوي،
ُ ّ
ع�ب��دة ال�ع��رب�ي��ة ت �ع��د واح ��دة م��ن أك�ث��ر من
أرب �ع�ين ت�ج� ّ�م�ع��ًا س�ك��ان�ي��ًا فلسطينيًا في
إسرائيل تحمل صفة «غير املعترف بها»،
الخدمات
وه ��ذا ي�ع�ن��ي ح��رم��ان س�ك��ان�ه��ا ُ
وت َ
مارس
كالكهرباء واملاء وحظر البناء،
ّ
عرقي
ب �ح��ق ال �س �ك��ان ع �م �ل �ي��ات ت �ط �ه �ي��ر
منظمة .وقد ّ
تكونت كثير من هذه القرى
الفلسطينية في منطقة النقب الجنوبي
الصهيونية
بعدما استولت العصابات
ّ
على أراضيها إثر قيام إسرائيل ،فتشتتوا
الجئني في وطنهم ،وأقاموا في تجمعات
ت��وق �ع��وا أن �ه��ا س �ت �ك��ون م��ؤق �ت��ة ،إال أنها
ستني عامًا.
استمرت أكثر من ّ
وف��ي النقب ،ال��ذي مثل حلمًا ف��ري�دًا ألبي
إسرائيل الحديثة ،بن غوريون ،تعاملت
السلطات اإلسرائيلية مع سكانها ،كهنود
حمر ،يجب التخلص منهم ،أو تجمعيهم
ّ
ف��ي «م�ح�م� ّ�ي��ات» خ��اص��ة ،وأي تجمع لهم
خارجها ،هو غير شرعي.
ال يمكن حصر االن�ت�ه��اك��ات اإلسرائيلية
بحق أه��ال��ي ع�ب��دة ،حيث ك��ان آخ��ره��ا في
شهر تشرين ال�ث��ان��ي  ،2009ح�ين هدمت
السلطات اإلسرائيلية  4منازل في ّالقرية
بدعوى أنها غير مرخصة .ومثل ُكل مرة
ق� ُ�اوم أه��ال��ي ع�ب��دة ه��ذا اإلج� ��راء ،فقمعوا
ونقل بعضهم إلى املشافي .ولكن ما أثار
ال�ج��دل ال��دول��ي ه��و االع �ت��داءات ال�ت��ي قام
بها مجهولون على املوقع األثري النبطي
الذي غيرت إسرائيل اسمه إلى «أفدات».
وبالطبع ،أطلقت السلطات اإلسرائيلية
الحملة ضد تدمير املوقع ،ال��ذي أدرجته
ال�ي��ون�س�ك��و ع�ل��ى الئ �ح��ة ال �ت��راث العاملي،

تمنع إسرائيل أهالي
القرية من الوصول إلى
موقع عبدة النبطي

والذي وصف ما حدث «باملذبحة األثرية».
ف �ق��د ع �م��د امل� �خ ��رب ��ون إل� ��ى إزال � � ��ة نقوش
ع �م��ره��ا  2000س �ن��ة .ب �ع��د االع� �ت ��داء على
امل��وق��ع ،اع�ت�ق�ل��ت ال�س�ل�ط��ات اإلسرائيلية
لباد ط��اس��ان ،رئيس اللجنة املحلية في
قرية عبدة ،وسليمان السنطاوي حارس
املوقع األث��ري« ،بتهمة تخريب اآلث��ار في
امل��وق��ع انتقامًا للممارسات اإلسرائيلية
بحق قريتهم ّ
املهمشة».
ّ
وت � ��وق� � �ف � ��ت ال� � �ق � ��ص � ��ة ه � �ن� ��ا ف� � ��ي اإلعالم
اإلسرائيلي .ولكن مصادر القرى ّ
املهمشة
تضع األم��ر ف��ي خانة السياق االنتقامي
ل� ��ردع ال �س �ك��ان ع ��ن امل �ط��ال �ب��ة بحقوقهم.
فطاسان ،معروف بنشاطه الذي ال يعرف
الكلل ضد املمارسات اإلسرائيلية بحق
القرى غير املعترف بها ،وه��و شخصية
اج�ت�م��اع�ي��ة م�ع��روف��ة ف��ي ال��وس��ط العربي
داخ � ��ل أراض� � ��ي ال� � � �ـ ،48وف� ��ي ال �ل �ي �ل��ة التي

وق �ع��ت ف�ي�ه��ا ع�م�ل�ي��ة ال �ت �خ��ري��ب ك ��ان في
زيارة إلى إحدى الشخصيات السياسية،
برفقة وجهاء من النقب ،أما السنطاوي،
ف �ه��و ح� ��ارس ل �ل �م��وق��ع م �ن��ذ س �ن�ي�ن ،ومن
املستبعد أن ت�ك��ون ل��ه ع�لاق��ة بتخريبه.
وه��ذا م��ا أك��ده إب��راه�ي��م ال��وق�ي�ل��ي ،رئيس
امل�ج�ل��س اإلق�ل�ي�م��ي ل�ل�ق��رى غ�ي��ر املعترف
ب�ه��ا ،ال ��ذي ق��ال إن عملية ت�خ��ري��ب اآلثار
أتت لردع السكان عن املطالبة بحقوقهم،
وتغطية لعمليات الهدم التي تقوم بها
وزارة الداخلية .هنا ،تجدر اإلش��ارة إلى
أن ه ��ذه ال� �ق ��رى ب � ��دأت ت �ح �ظ��ى باهتمام
متزايد من املنظمات الحقوقية العاملية،
م��ا اضطر وزارة الخارجية اإلسرائيلية
أكثر من مرة إلى تقديم توضيحات حول
واق��ع ال�ق��رى املهمشة التي تعيش خارج
الزمن.
م �ص��ادر ع��رب �ي��ة داخ� ��ل إس��رائ �ي��ل ّ
ترجح

ّ
أن ي� � �ه � � ً�ودًا م� �ت� �ط ��رف�ي�ن خ � ��رب � ��وا اآلثار،
ت�م�ه�ي�دًا ل�ح�م�ل��ة ج��دي��دة ض��د ال �ع��رب في
النقب لتهجيرهم ،وتقديمهم إل��ى الرأي
ال �ع��ام اإلس��رائ �ي �ل��ي ب��اع �ت �ب��اره��م «همجًا
ومجرمني».
ال �ق �ص��ة ال� �ت ��ي ت �خ �ت �ل��ط ف �ي �ه��ا السياسة
واالنتقام ّ
سببت ضررًا كبيرًا لثاني أكبر
مدينة بناها األن�ب��اط على طريق قوافل
ال�ح��ري��ر بعد ال�ب�ت��راء .فقلعة ع�ب��دة تربط
موانئ العالم القديم على البحر األحمر
كأم الرشراش (إي�لات) ،وغزة على البحر
املتوسط بمدن الداخل املصري والسوري.
ّ
وتتحكم هذه القلعة في هذه الطرق التي
سارت عليها القوافل املحملة بالبهارات
والبخور والعطور واألحجار الكريمة.
املوقع ال��ذي ب��دأت الحفريات األثرية فيه
ع ��ام  1871ي �ح��وي آث� ��ار ح� �ض ��ارات عدة،
ف�ه�ن��اك آث ��ار روم��ان�ي��ة وأخ ��رى بيزنطية،
وي � �ب� ��دو أن امل ��دي� �ن ��ة ح �ق �ق��ت م� �ج� �دًا غير
م �س �ب��وق ف ��ي ت �ل��ك ال� �ف� �ت ��رة .ه �ن ��اك الدير
وكنيسة القديس ث �ي��ودوروس ،وكنيسة
أخ��رى تعرف بالكنيسة الشمالية ،التي
املعمودية القديم
ما زالت تحتفظ بجرن
ُ
املحفور على شكل صليب ،واستخدمت
ح �ج��ارة نبطية ف��ي ب �ن��اء ه��ذه الكنيسة،
ّ
اآلثاريني ّ
يرجحون أنها
األمر الذي جعل
ب�ن�ي��ت ع�ل��ى ب�ق��اي��ا م�ع�ب��د ن�ب�ط��ي ،وتؤكد
ذل��ك ت�ي�ج��ان األع �م��دة وال�ك�ت��اب��ة النبطية
ورس��وم للطيور .املثير في حكاية عبدة،
هو كونها واح��ة وسط الصحراء ،تتميز
بعني املاء الغزيرة ،تلك التي تروي اليوم
الكيبوتس اليهودي (سيدي بوكر) ،الذي
اكتسب شهرة من إقامة بن غوريون فيه
ودفنه هناك وزوجته .وك��ان بن غوريون
قد حلم بتحويل النقب إلى جنة يسكنها
اليهود فحسب ،وال يحتاج امل��رء إال إلى
م�ق��ارن��ة أوض ��اع الكيبوتسات اليهودية
القريبة م��ن ع�ب��دة ،بحال القرية العربية
العطشى ،ليتحقق من ذل��ك ،فيما يعتقد
أه�ل�ه��ا أن ت�ه�م ُ��ة ت�خ��ري��ب اآلث� ��ار ألسباب
انتقامية التي ألصقت بهمّ ،لن تكون آخر
االتهامات اإلسرائيلية في حقهم.

 30دولة ستعمل السترداد آثارها المسروقة
م �ص��ر ت �ط �ل��ق ح �م �ل��ة ع��امل �ي��ة ل �ح��ث دول
«ال�ع��ال��م ال �ق��دي��م» ،أي ت�ل��ك ال�ت��ي تختزن
ف��ي أراضيها آث��ار ال�ح�ض��ارات املندثرة،
للمطالبة بالقطع املسروقة من بالدها.
فقد أعلن املجلس األعلى لآلثار املصرية
أن مملثي  30دولة سيشاركون في مؤتمر
يعقد في نيسان املقبل في القاهرة ،لبحث
استرداد تلك الدول آثارها املسروقة بعد
توقيع اتفاقيات اليونسكو ،التي تمنع
االت� �ج ��ار ب��ال�ق�ط��ع األث ��ري ��ة امل�ك�ت�ش�ف��ة أو
املسروقة بعد توقيعها عام  ،1970فيما
تسمح بتجارة القطع املكتشفة قبل ذلك
القطع
التاريخ ،ما يجعل عملية ضبط ً
امل�س��روق��ة شبه مستحيلة ،وخ��اص��ة إذا
كانت منهوبة من امل��واق��ع األث��ري��ة ال من
املتاحف واملخازن.
ّ
ويرى اختصاصيون في اآلثار أن املؤتمر
الذي تدعو إليه مصر بمثابة «تحالف»
لدول العالم القديم ضد «احتكار» السوق
ال�ع��امل�ي��ة للتحف ال�ق��دي�م��ة واستمالكها
واملتاجرة بها ،مما يجرد تلك الدول من
ماضيها.
وإذ أك��د األم�ي�ن ال �ع��ام للمجلس األعلى
ل�ل�آث ��ار ،زاه� ��ي ح � ��واس ،ل��وك��ال��ة فرانس
برس ،أن «املؤتمر الذي دعت إليه مصر

يستهدف مناقشة أوض ��اع اآلث ��ار التي
ُس ��رق ��ت م ��ن ه � ��ذه ال� � � ��دول ،ب �ع��د توقيع
ات �ف��اق �ي��ات ال �ي��ون �س �ك��و ف ��ي سبعينات
القرن امل��اض��ي» ،لفت إل��ى أن ملف اآلثار
ال�ت��ي نهبتها ال ��دول االس�ت�ع�م��اري��ة ،وال
س�ي�م��ا ب��ري�ط��ان�ي��ا وف��رن �س��ا وإسبانيا،
في القرون ال�ـ17وال�ـ18و ال�ـ« ،19كبير وال
ن�س�ت�ط�ي��ع أن ن�ف�ت�ح��ه اآلن ،ل�ك�ن�ن��ا نفكر
ُ
وسيناقش مع مختلف األطراف في
فيه،
املؤتمر الحالي ،إال أنه لن يكون املحور
الرئيسي».
وكانت وزيرة الثقافة اليونانية الراحلة،
ميلينا م�ي��رك��وري ،ه��ي ال�ت��ي أث ��ارت في
ثمانينات القرن املاضي فكرة استعادة
اآلثار اليونانية التي نهبتها بريطانيا
خالل احتاللها اليونان ،وأطلقت حملة
السترداد تلك التحف ،التي تحتفظ بها،
وت�ع��رض�ه��ا ك �ب��رى امل�ت��اح��ف ف��ي العالم.
وأكبر الدعاوى القضائية في هذا اإلطار
هي تلك ترفعها ال��دول��ة اليونانية ضد
امل�ت�ح��ف ال�ب��ري�ط��ان��ي م��ن أج��ل استعادة
ّ
مكونات معبد البارتنون في أثينا .وقد
ّ
سببت تلك الدعاوى أزم��ة في العالقات
السياسية ب�ين ال��دول�ت�ين ،بسبب رفض
بريطانيا املتواصل إعادة تلك التماثيل

تماثيل معبد البارتنون في أثينا تعرض منذ أكثر من  100سنة في املتحف البريطاني
الفريدة من نوعها إلى بلدها ّ
األم.
وقضيةً اليونان ليست فريدة من نوعها،
وخاصة بالنسبة إلى مصر ،التي تطلق
السترداد
منذ سنوات الحمالت املتتالية
ً
ال�ق�ط��ع امل �س��روق��ة م��ن أرض �ه��ا ،وخاصة

توقيعها اتفاقية اليونسكو ،التي
بعد
ّ
ي�ت�ع�ه��د م��وق �ع��وه��ا ع ��دم ش ��راء أو إبقاء
ّ
أو ع��رض أي قطعة أثرية مكتشفة بعد
 .1970وق ��د أوض� ��ح ح� ��واس أن الهدف
م��ن ه ��ذا امل��ؤت �م��ر «ه ��و ال �ت �ش��اور ف��ي ما

ب�ين ه��ذه ال� ��دول ،وال �خ ��روج بتوصيات
ّ
م�ح��ددة الستعادة آث��اره��ا ،بما ف��ي ذلك
إع� � ��داد ق��ائ �م��ة ل �ك��ل دول � ��ة ب ��اآلث ��ار التي
ت �ط��ال��ب ب��اس �ت��رداده��ا ،وامل� ��و ّج� ��ودة في
ك�ب��رى امل�ت��اح��ف ال�ع��امل�ي��ة» .وأك ��د حواس
أن «املؤتمر يهدف أيضًا إلى دعم تحرك
جماعي على الصعيد ال��دول��ى م��ن أجل
اس �ت��رداد اآلث ��ار امل�ن�ه��وب��ة ،واستعراض
ال�ت�ش��ري�ع��ات ال��دول �ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة بحقوق
الدول في استرداد آثارها».
ال ��دول امل�ش��ارك��ة ف��ي امل��ؤت�م��ر إل��ى جانب
م� �ص ��ر ه� ��ي األردن وس � ��وري � ��ا ولبنان
وف �ل �س �ط�ين وال �ي �م��ن وال � �ع� ��راق والصني
وال � �ه � �ن� ��د وس� ��ري �ل�ان � �ك� ��ا وأفغانستان
وكمبوديا والنيبال وباكستان وتايلند
وك��وري��ا وال �ي��ون��ان وق �ب��رص وإيطاليا
وروس �ي��ا وإس�ب��ان�ي��ا وت��رك�ي��ا وبوليفيا
وتشيلي وكولومبيا وكوبا واإلكوادور
وغ ��وات� �ي� �م ��اال وه � � �ن � ��دوراس واملكسيك
إلى أن متاحف
والبيرو .وتجدر اإلشارة لاّ
تلك الدول ال تعرض غالبًا إ قطعًا أثرية
م�ك�ت�ش�ف��ة ع �ل��ى أرض� �ه ��ا ،ف�ي�م��ا متاحف
كبرى الدول الغربية تتباهي باختزانها
وعرضها تحفًا أثرية في غالبها مسروق
من دول العالم القديم.

