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تدمري صور أو قطع أثرية، هو ابلطبع شيء مستمر، وحمزن يف اتريخ داعش قصري األمد، 
ر هو القضاء على  فكَّكت )فرجينا سونر( رموز هذه الظاهرة شبه املستمرة، هدف هذا اجلنون املدمِّ
كلِّ ذاكرة حمتملة، أو دليل للقطع األثرية لبالد ما بي النهرين، أمنية داعش الوحيدة هي حمو كل 
حضارة ُوِجَدت قبل ظهور اإلسالم، وكوَّنت حركة اإلرهاب هذه وسيلة تواصل خاصة هلا، إذ إنَّ 
كلَّ العامل قادر على رؤية التخريب الديين كما يزعمون، أظهر داعش للعامل أسوأ ما يف اإلنسانية 

حىت وصل إىل ما وراء التخريب، وأاتح فرصًة للسوق السوداء لبيع اآلالف من القطع األثرية.
أمَّا اجملتمع فالرتاث هو الذي ميثِّل ما جيب نقله لألجيال القادمة نظراً إىل أمهيته، وتعدُّ هيكاًل 

مهماً لبناء اجملتمع.
ميكن استغالل الرتاث الثقايف كوسيلة حرب، أو عنصر نزاع لألطراف املتورطي، وإن ُعدَّت 
أنَّ هذه الظاهرة قدمية، يف العقدين األولي من القرن )21(. قد ُوثِّق ختريب غري مسبوق، ومتعمَّد 
للرتاث الثقايف املادي، تركت التغطية اإلعالمية انطباعاً قوايً للتخريب الذي حصل من قبل هذه 
اجلماعات اإلسالمية، سواًء كانت )بوذا ابميان( من قبل طالبان يف أفغانستان يف عام 2001، 
ويف عام 2012 من أضرحة )متبكتو( يف مايل من قبل مقاتلي أنصار الدين، ويف عام 2015، إذ 

ُدمِّرت عديد من القطع من متحف املوصل يف العراق من قبل جهاديي داعش.
وكانت تداعيات هذا التدمري املتعمَّد وآاثره من قبل داعش يف سوراي والعراق سيئة جداً؛ 
بسبب حجمها ونواايها واستخدامها املنهجي، وإضفاء الطابع املؤسسي عليها ضمن إسرتاتيجية 
احلرب للجماعة اجلهادية، فهي غري مسبوقة، وهذا النهب الذي حصل من قبل اجلماعات اإلرهابية 
الفنية، والتحف هو  القطع  أيدولوجية معينة، بل لبَّ احتياجات أخرى، وهتريب  مل يكن بسبب 
مصدر هائل للدخل املادي، إذ ما يزال هذا هو احلال مع فقدان السيطرة على أراضي اخلالفة اليت 

نصبت نفسها بنفسها.

داعش والتراث الثقافي في سوريا والعراق
 )القضايا والجهات الفاعلة على مستويات مختلفة(

فيرجينا سونر *

*  ابحثة مشاركة يف املركز الفرنسي للدراسات حول العراق.
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احلفاظ  املستوايت على  2015- على خمتلف  عام  فاعلة عديدة -منذ  عملت جهات 
ومحاية الرتاث الثقايف، وأحد األمثلة إعادة إعمار متحف املوصل.

اجلزء األول: ما اهلدف من هذه اإلسرتاتيجية؟
الفنية، واملواقع األثرية  الدولة اإلسالمية ببثٍّ على نطاق واسع تدمري األعمال  قام تنظيم 
يف األراضي اليت سيطرت عليها يف العراق وسوراي من عام 2014  اىل عام 2017. يف فباير 
2015، يف مقاطع فيديو نُظَِّمت بدقَّة ومنهجية، ُصوِّرت يف متحف املوصل، مث بـُثَّت على وسائل 
التواصل االجتماعي. أظهرت مقاطع الفيديو هذه مقاتلي داعش يدمِّرون قطعاً جمسمًة يعود اترخيها 
إىل العصور القدمية، واملنحواتت الضخمة لآلهلة احلارسة اليت تزيِّن أبواب املدينة اآلشورية القدمية 
)نينوى(، وكثرياً من املواقع األثرية يف العراق تضرَّرت بسبب ذلك، منها مدن آشورية )خورس آابد 
ونرود( ومدينة حضر )هي مدينة حمصَّنة كانت حتت سيطرة اإلمباطورية البارثينية وعاصمة أول 
مملكة عربية( حصيلة كل هذا الدمار والنهب من قبل داعش تُعدُّ مأساوية للدولة العراقية؛ ألنَّ هذا 
الدمار هو األحدث يف سلسلة الدمار اليت استمرت  يف حرب اخلليج، يف 1990 - 1991 

وبعدها، يف الغزو األمريكي عام 2003.
ويف تدمر سوراي، من مايو 2015 إىل أغسطس 2016، فجَّر اجلهاديُّون بقااي أثرية مهمة 

)معابد نوات بلي بيل وبعلشامي(.
كيف تُفسَّر هذه األفعال وُتْشَرح؟

ا متعدِّدة ومتكاملة، وليست متناقضة، السبب األول واألساسي هو تطبيق قاعدة إسالمية  إنَّ
صارمة: حظر مجيع الصور البشرية، أو احليوانية. احلديث السين واضح جداً بشأن حظر هذا النوع 

من التصوير.
كما أنَّ طبيعة األشياء اليت ُدمَِّرت، والتنظيم املدبَّر بدقة لتدمريها واحلجج املستخدمة لتبير 

مثل هذه األعمال، إذ تـُْعِطي هذه اهلجمات اليت تركز على الرتاث جوانب سياسية.
مقاطع فيديو الدمار هي جزء من احلرب اإلعالمية اليت يقودها داعش، داخل احلركة السلفية 
اليت يدعيها داعش، يـُْؤَخذ حتطيم األيقوانت إىل أقصى احلدود عن طريق تدمري، أو إضعاف، أو 
تدنيس، أو نب القطع، واملواقع الدينية قبل اإلسالم )املعابد اإليزيدية، وأماكن العبادة، واألديرة 
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املسيحية، واملساجد، واملقابر اليت يعبدها املسلمون الشيعة والسنة(. يريد قادة داعش تصوير إسالم 
مهيمن، وإسالمهم حياولون فرضه يف األراضي اليت حيتلونا ويديرونا. هتدف مقاطع الفيديو هذه إىل 
نقل رؤيتهم للعامل، من اإلرهاب إىل التطهري الثقايف إذ يؤثِّر على تدهور تراث اجملتمع، وتدمري هويته.

يستخدم داعش املمتلكات الثقافية كأداة للحرب واإلابدة جزءاً من إسرتاتيجيتهم احلربية، 
يتعلق األمر مبحو الذاكرة، أو اهلوية الوطنية حلرمان السكان من ثقافة، أو تراث الثقافات، قبل 

تنظيم الدولة اإلسالمية.
يساهم هذا التدمري حبكم األمر الواقع يف اضطهاد األقليات ويهدف أيضاً إىل إناء التنوُّع 
اتريخ  أستاذ  غروس(  مارتينيز  )غابرييل  ح  يوضِّ كما  اخلاضعة حلكمها،  لألراضي  والديين  الثقايف 
قبل  العصور الوسطى يف العامل اإلسالمي يف جامعة ابريس، »ابلنسبة هلم، كل ما كان موجوداً 

اإلسالم يف أراضي اإلسالم ال ميكن أن يوجد”.
يسعى قادة منظمة الدول اإلسالمية أيضاً إىل إجراء حوار مباشر مع الغرب، يرتبط هذا 
فيديو  مقطع  االستعماري، يف  ابلعصر  املتاحف  وإنشاء  أجريت،  اليت  واحلفرايت  األثري  الرتاث 

دعائي نشر بعد نب متحف املوصل، ُقدَِّم األخري على أنَّه املتحف اإلجنليزي.
الرتاث  مبمتلكات  املرتبطة  املتعمدة  والسياسية  األيديولوجية  اإلسرتاتيجية  على  هذا  يدل 
الصدمة،  الغرض هو  2015 كان  من غنائم احلرب يف عام  الثقايف هذه، واليت أصبحت نوعاً 
وإشعال غضب الغربيي؛ خلداعهم لالخنراط يف الصراع خبالف الضرابت اجلوية، على عجل ودون 

استعداد عسكري كاٍف.
فضاًل عن استغالهلا، ويتيح الرتاث الثقايف عن طريق االجتار غري املشروع، ومتويل املنظمة 

اإلرهابية.
اجلزء الثاين: االجتار ابآلاثر ودوره يف متويل النشاطات اإلرهابية لداعش

انتشار الصراعات يف الشرق األوسط إىل زايدة أمهية االجتار ابلقطع األثرية، وسرقة  أدَّى 
القطع األثرية وحيازهتا، وكان الرتاث الثقايف منظماً، وُأْضفيت صورة مؤسسية عليها من قبل مديري 

داعش، وبذا الصدد أنَّ حجم هذه الغنائم ومداها تُعدُّ حداثة.
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توصلت عديد من التقارير والتحرايت -بداية من عام 2015- إىل االستنتاج نفسه: إنَّ 
االجتار ابلقطع األثرية بواسطة داعش بفضل النهب يف سوراي والعراق هو اثين أكب دخل مادي 

بعد النفط، وكان هذا هو احلال طول فرتة اخلالفة.
مكَّنت أعمال النهب اجلماعات اإلرهابية بتوفري مصادر دخل متنوعة هلا، واليت تعرضت 
للخطر منذ قصف املنشآت النفطية من قبل التحالف الدويل ضد داعش )كانت جتارة النفط غري 

املشروعة املصدر الرئيس للدخل يف أراضي اخلالفة(.
من الصعب تقدير اإليرادات الناجتة عن حركة االجتار هذه، إذ ترتاوح من بضعة ماليي إىل 
مئات املاليي من الدوالرات ، تُعدُّ املوارد اللوجستية واإلدارية للتعامل مع حركة االجتار هذه. أُْنِشئ 
قسم للتحف يف ديوان املوارد الطبيعية )ديوان الرزاز(. كان لديه عديد من الوحدات املخصصة 

للبحث يف املواقع املعروفة، واستكشاف مواقع جديدة، وتسويق اآلاثر.
سيطرت املنظمة اإلرهابية على األعمال العتيقة عمودايً. كان هم الذين أصدروا تصاريح 
البحث. مجَُِعت ضريبة متوسطها )%20( )الكم( على الدخل الناتج عن هذا النهب من قبل 
إدارة داعش على أي شخص بدأ، أو شارك يف حبث دون إذن. يف بعض املواقع، غالباً ما أجب 
أمناء املتاحف وعلماء اآلاثر، واندراً ما يتقاضون رواتبهم، على حتديد قيمة املواقع واإلشراف على 

احلفرايت.
أو  األثرية،  القطع  نب  على  اإلشراف  طريق  عن  املنظمة  اجلرمية  هذه  يف  داعش  شارك 
املساعدة، أو التسهيل، أو فرض ضرائب على النقل والتهريب، سواًء داخل البالد أم بي البلدان، 
عن طريق سرقة التحف أو شرائها؛ لتغذية التجارة غري املشروعة اليت شارك فيها أعضاؤها. يف كل 
حالة، مكَّنِت األصول املنظمة العاملية لصحة احليوان من توليد الدخل. مث بيعت اآلاثر، وأحياانً 

يُتاجر با مقابل األسلحة، أو غريها من املعدَّات الالزمة للجماعة اجلهادية.
ا متثِّل  مارست مجاعات أخرى أيضا نب اآلاثر وإخفائها فيما يتعلَّق ابحلرب يف سوراي؛ ألنَّ

مصدراً للدخل )اجلماعات املتمردة يف سوراي، وقوات النظام السوري( وما إىل ذلك.
َلت -يف عام 2015- السرقات يف املناطق األثرية اخلاضعة لسيطرة األكراد ودمشق  ُسجِّ
واملعارضة السورية، كان النهب انجتاً أيضاً عن احلرمان الشديد من االحتياجات األساسية للناس يف 
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بعض أجزاء العراق وسوراي، يعوِّض هذا النشاط غري القانوين جزئياً عن نقص الفرص االقتصادية، 
ويضمن احلد األدىن من الدخل لألشخاص املعنيي.

على عكس اجملموعات األخرى املشاركة يف هذا التدمري والنهب، يعمل داعش بدقة وكفاءة 
عالية. كما الحظ )جيسي كازاان( األستاذ املشارك يف األنثروبولوجيا يف كلية )دارمتوث( أظهرت 
أنشطة احلفر يف املناطق اليت يسيطر عليها داعش »دقيقة، وجشع ال مثيَل هلما«. يساهم تطوير 
الشبكات االجتماعية ومنصات املبيعات عب اإلنرتنت يف زايدة حركة اآلاثر يف مجيع أحناء العامل، إذ 
ا تسمح ابتصال سريع، وابلكاد ميكن تتبعه بي املتجرين ومشرتيهم، متر مكافحة حركة االجتار  إنَّ
هذه بصعوابت عديدة: )مجع بياانت كافية، ونوعية وكمية على حدٍّ سواء؛ لتقييم السوق، وشبكة 
املشاركي، وإجياد أدلة موثوقة، وما إىل ذلك(. تباع اآلاثر املنهوبة يف العراق وسوراي يف أورواب الغربية، 

والوالايت املتحدة، ولكن ليس فقط. يباع بعضها يف إيران، ويف دول اخلليج، وكذلك يف تركيا.
اجلزء الثالث: احلماية وإعادة التأهيل وردود فعل اجلهات الفاعلة وتعبئتها على خمتلف 

املستوايت
العراق وسوراي مستوطن، وليس بشيء غريب على داعش، إذ  إنَّ نب القطع األثرية يف 
إنَّ احلفرايت والتدمري الذي حصل أبيدي داعش، قد جذب مزيداً من االهتمام؛ بسبب التهديد 
املزدوج الذي ميثِّله، كما أنَّ العبَء على املمتلكات الثقافية يف املنطقة قد تزايد، بوصفه مصدر 
دخل للجماعات اإلرهابية، وأصبح الرتاث حتدايً جيوسياسياً يعاجله صناع القرار، واجلهات الفاعلة؛ 

للتصدِّي ضد االجتار ابآلاثر والنهب.
يرتكز اهلدف على حمورين مها: محاية الرتاث الثقايف، ومكافحة اإلرهاب ابلتصدي هلذه 

األعمال املرحبة اليت تساهم بتمويل هذه اجلماعات .
يف  الثقايف  للرتاث  التدمري  ملالحظتها  العاملية  للمنظمات  حتول  نقطة   2015 عام  كان 
الصراعات، يف شهر فباير اعتمد جملس األمن التابع لألمم املتحدة )يونسكو( تبين قرار 2199: 
)حضر االجتار ابملمتلكات الرتاثية يف العراق وسوراي، عام 2015 يف 25 أغسطس، بعد تدمري 
موقع تدمر يف سوراي، استخدمت املديرة العامة لليونسكو )إيرينا بوكوفا( مصطلح »التطهري الثقايف«.

ُيشري إىل إسرتاتيجية داعش اليت تُنفَّذ عن طريق إجراءات متعددة )االضطهاد، واهلجمات 
على األقليات، والنهب، وهجمات علماء اآلاثر، وما إىل ذلك(؛ حملو هوايت الناس وذاكرهتم.
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نـُفِّذ قرار )2253( يف عام 2015 يف شهر ديسمب، يتطلب من الدول أن تبلغ عن أي 
ممتلكات أثرية ُنَِبت يف هذين البلدين، ونتائج املالحقات القضائية ضد األفراد املتورطي يف االجتار 
ومتويل اإلرهاب، إذ إنَّ اجلماعات اإلرهابية مستهدفة على وجه التحديد. هؤالء هم تنظيم القاعدة 
ا بداية اجلهود والوسائل املكثَّفة حملاربة  وجبهة النصرة وداعش )وكذلك أولئك املرتبطي بم(. إنَّ

االجتار ابملمتلكات الرتاثية.
قبل  املهدي، من  الفقي  أمحد  املايل  الدين  أنصار  اجلهادي يف  أُِديَن يف عام -2016- 
أماكن  من  الذين دمروا عديداً   2012 الدولية ابرتكاب جرائم حرب. يف عام  اجلنائية  احملكمة 
الثقايف من ضمن جرائم  الرتاث  تدمري  اندرج  ألنَّه  القرار اترخيي؛  هذا  )متبكتو( كان  العبادة يف 

احلرب، وتدمري املمتلكات الرتاثية يف احلرب مل يعد جرمية من دون عقاب.
كانت سنة 2017 نقطة حتول أخرى يف محاية الرتاث الثقايف، وقرار جملس األمن الدويل 

)2347( يرى أنَّ الدفاع عن الرتاث الثقايف هو ضرورة أمنية، واتُِفَق على هذا القرار ابإلمجال.
 )ALIPH( َس يف عام -2017- التحالف الدويل حلماية الرتاث يف مناطق النزاع ُأسِّ
تكمن فكرة إنشائه يف تقرير كتبه )جان لوك مارتينيز( -املدير السابق ملتحف اللوفر- بناًء على 
حلماية  فرنسياً  مقرتحاً  مخسون  هو  التقرير  هذا  عنوان  اجلمهورية.  رئيس  هوالند،  فرانسوا  طلب 
الرتاث البشري. أُِقيَم املؤمتر يف أبوظيب يف شهر ديسمب عام 2016، كان مبادرة من قبل فرنسا 
ست يف شهر مارس من عام 2017،  واإلمارات العربية املتحدة تعاون مع منظمة اليونسكو، وُأسِّ
ومنذ ذلك احلي عديد من الدول واجلهات اخلاصة شاركت بذه املؤسسة، وُوِضَع األساس ملنظمة 
)ALIPH( مبوجب القانون السويسري، الذي يستفيد من وضع املنظمة الدولية، والتدابري للرتاث 
الثقايف مسموح با مبوجب نظام املنح، وهذه احلقول الثالث للتدخل حبماية الرتاث الثقايف بطريقة 

وقائية ملنع خطر تدمريها.
إنَّ تنفيذ تدابري الطوارئ لضمان أمن الرتاث املهدد ابالنقراض، وأخرياً اختاذ إجراءات ما بعد 

الصراع »حىت يتمكن السكان مرة أخرى من التمتع برتاثهم الثقايف”.
نـُفِّذت عشرة مشاريع أو جيري تنفيذها يف سوراي، ويوجد يف العراق مخسة وعشرون منهم، 
عن طريق الدعم احمللي، تُنفَّذ األنشطة مبساعدة الشركاء احملليي. فضاًل عن ذلك، تعطي املؤسسة 
األولوية ملدينة املوصل إبعادة أتهيل متحفها، وهي واحدة من املشاريع اجلارية اليت تشمل عديد 
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والرتاث، ومتحف  العراقي لآلاثر  الوطين  للمتحف، واجمللس  احمللية  )الفرق  الفاعلة:  اجلهات  من 
مسيثسونيان  ومؤسسة  لآلاثر«،  الرحبي  غري  العاملي  »الصندوق  لآلاثر  العاملي  والصندوق  اللوفر، 
»مؤسسة البحوث العلمية«، واملنظمات غري احلكومية( وما إىل ذلك. اهلدف هو ترميم كل من 

املبىن واجملموعات.
االستنتاج

كانت مقاطع الفيديو لتدمري الرتاث الثقايف ونبه من قبل داعش يف العراق وسوراي جزءاً من 
احلرب اإلعالمية اليت شنَّتها اجلماعة اإلرهابية، وكثَّفت بصورة خاصة منذ يونيو 2014.

على  القضاء  هو  األهداف  أحد  هي  اجلهادية،  اجلماعات  بواسطة  الثقايف  الرتاث  ُخرَِّب 
احلضارات املاضية والعودة إىل األايم األوىل لإلسالم لكن مع ذلك، االجتار ابآلاثر يغذي الربح 
الذي يساعد يف متويل املنظمة اإلرهابية. وحصيلة الدمار كبرية. مل يكن النهب أكب من أي وقت 
َس تعاون بي خمتلف اجلهات الفاعلة حلماية،  مضى يف منطقة مزقتها احلرب. هلذه األسباب، ُأسِّ

ومحاية تراث وإعادة أتهيله.
يساعد إعادة بناء هذا الرتاث وإعادة أتهيله على استعادة اهلوية، وإحياء ذكرى مجاعية سعى 
ا تسهم يف حمو ذكرى االحتالل والعنف اللذين ارتكبهما داعش. اجلهاديون إىل تدمريها. كما أنَّ
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املصادر:
1- للتعرف على الرتاث الثقايف، مؤشرات اليونسكو للتنمية الثقافية، الدليل املنهجي، الذي 

نشرته منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة، 2014،
https//:fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-
library/cdis/Dimension20%Patrimoine.pdf

تتميز  اليت  واملتاحف  واملواقع  املباين  وجمموعات  واآلاثر  األثرية  القطع  يعين  الرتاث   -2
بقيمها املختلفة، مبا يف ذلك معانيها الرمزية، أو التارخيية، أو الفنية، أو اجلمالية أو اإلثنولوجية أو 
 )ICP( األنثروبولوجية والعلمية واالجتماعية. ويشمل الرتاث املادي والرتاث الثقايف غري املادي
املضمن يف القطع األثرية أو املواقع أو اآلاثر الثقافية والرتاث الطبيعي. معهد اليونسكو لإلحصاء، 

إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية، 2009
http://uis.unesco.org/fr/glossary-term/patrimoine-culturel

3 - توركو هيلغا، »عندما تصبح املمتلكات الثقافية أداة للحرب: القانون والسياسة واألمن 
الدويل”

https://intergentes.com/fr/cultural-property-becomes-tool-
warfare-law-politics-international-security/

4- ابسم الرتاث، فيلم واثئقي لتوماس راجيت، بث على قناة سينات العامة، 6 مارس 
،2021

https://www.publicsenat.fr/emission/documentaire/au-nom-
du-patrimoine-187341

آاثر  العاملية«،  اإلعالم  وسائل  الدمار يف  ونظارات  والرتاث  عمر »داعش  هارمانش   -5
الشرق األدىن، اجمللد 78، العدد 3، سبتمب 2015

https://doi.org/10.5615/neareastarch.78.3.0170

https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Dimension%20Patrimoine.pdf
https://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Dimension%20Patrimoine.pdf
http://uis.unesco.org/fr/glossary-term/patrimoine-culturel
https://intergentes.com/fr/cultural-property-becomes-tool-warfare-law-politics-international-security/
https://intergentes.com/fr/cultural-property-becomes-tool-warfare-law-politics-international-security/
https://www.publicsenat.fr/emission/documentaire/au-nom-du-patrimoine-187341
https://www.publicsenat.fr/emission/documentaire/au-nom-du-patrimoine-187341
https://doi.org/10.5615/neareastarch.78.3.0170
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6 - شاترليت غيارالدين »العالجات الوحيدة للرتاث العراقي”
https://www.cairn.info/revue-les-cahiers-de-l-orient-2016-
1-page-31.htm

7 - ملزيد من املعلومات عن حضر، اطلع على املوقع اإللكرتوين لليونسكو 
https://whc.unesco.org/fr/list/277/

اليت هلا روح[ سيذهب إىل  النيب: »كل َمن ميثل ]األشكال  قال  العباس  البن  8- وفقاً 
اجلحيم«، مقابل كل متثيل سُيمنح روحاً ]أي: حياة إضافية[ يعاقبهم هللا فيها يف اجلحيم. قال ابن 
عباس: »إذا كان جيب عليك القيام بذلك، فقم بتمثيل األشجار، أو أي شيء ليس له روح«. 

خباري ومسلم، رايض الصاحلي.
9- حول العالقة بي التاريخ والفن والثقافة وقصة اهلوية والرتاث، اقرأ املقال املمتاز الذي 

كتبه توركو هيلغا، »عندما تصبح امللكية الثقافية أداة للحرب: القانون والسياسة واألمن الدويل
https://intergentes.com/fr/cultural-property-becomes-tool-
warfare-law-politics-international-security/ .

IReMMO – 10- اجلامعة الشعبية - دورة »السلطة السياسية واإلسالم من خالل 
التاريخ« القوة الشريرة وتقدمي املشورة لألمري،  يناير 2016،

https://www.youtube.com/watch?v=7ak3yUtloVs.
11- ابسم الرتاث، ُبثَّ الفيلم الواثئقي يف 6 مارس 2021 يف جملس الشيوخ العام

https://www.publicsenat.fr/emission/documentaire/au-nom-
du-patrimoine-187341

12- الرتاث العراقي: »ال يوجد شيء عفوي يف هذا التدمري الوسيط«، مقابلة مع بيري جان 
لويزارد بقلم برانديت أرنو، العلوم واألفينري،  مارس 2015،

https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/patrimoine-
irakien-il-n-y-a-rien-de-spontane-dans-ces-destructions-
mediatisees_21835

https://whc.unesco.org/fr/list/277/
https://intergentes.com/fr/cultural-property-becomes-tool-warfare-law-politics-international-security/
https://intergentes.com/fr/cultural-property-becomes-tool-warfare-law-politics-international-security/
https://www.youtube.com/watch?v=7ak3yUtloVs
https://www.publicsenat.fr/emission/documentaire/au-nom-du-patrimoine-187341
https://www.publicsenat.fr/emission/documentaire/au-nom-du-patrimoine-187341
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/patrimoine-irakien-il-n-y-a-rien-de-spontane-dans-ces-destructions-mediatisees_21835
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/patrimoine-irakien-il-n-y-a-rien-de-spontane-dans-ces-destructions-mediatisees_21835
https://www.sciencesetavenir.fr/archeo-paleo/patrimoine-irakien-il-n-y-a-rien-de-spontane-dans-ces-destructions-mediatisees_21835
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العراقي  الثقايف  الرتاث  وتدمري  نب  للتحف:  داعش  اجتار  »توثيق  أندرو كيلر،   -13
والسوري: ما نعرفه وما ميكن القيام به«، مكتب الشؤون االقتصادية والتجارية )متحف مرتوبوليتان 

للفنون يف نيويورك 29 سبتمب 2015(،
https://2009-2017.state.gov/e/eb/rls/rm/2015/247610.htm

14- حول هذه النقطة، اقرأ التقرير املدروس جيداً لسارجنت وماثيو وجيمس اخلامس. 
مارون الكساندر . إيفانز، بيلياان ليلي، إريك نيميث، وستيفن دالزيل، »تتبع وتعطيل جتارة اآلاثر 
غري املشروعة ابستخدام بياانت مفتوحة املصدر«، مركز التحليل التشغيلي لألمن الداخلي الذي 

تديره مؤسسة راند، 2020.
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2706.html

األثرية  املواقع  تنهب  اليت  الوحيدة  اجملموعة  ليست  اإلسالمية  »الدولة  اتيلور،  آدم   -15
السورية«، صحيفة واشنطن بوست، 21 أكتوبر 2015،

https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/
wp/2015/10/21/the-islamic-state-isnt-the-only-group-
looting-syrian-archaeological-sites/

Ibid - 16.
17- بيلوت روبرت، »سوء معاملة الرتاث والفوضى اجليوسياسية يف بداية األلفية الثالثة«، 

https://doi.org/10.7202/1051049ar  ،2017 ،اإلثنولوجيات
18- لالطالع على التسلسل الزمين ملختلف القرارات اليت صوت عليها جملس األمن التابع 

لألمم املتحدة،
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259899_fre/
PDF/259765fre.pdf.multi.nameddest=25989 9

https://2009-2017.state.gov/e/eb/rls/rm/2015/247610.htm
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR2706.html
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/10/21/the-islamic-state-isnt-the-only-group-looting-syrian-archaeological-sites/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/10/21/the-islamic-state-isnt-the-only-group-looting-syrian-archaeological-sites/
https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2015/10/21/the-islamic-state-isnt-the-only-group-looting-syrian-archaeological-sites/
https://doi.org/10.7202/1051049ar
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259899_fre/PDF/259765fre.pdf.multi.nameddest=25989
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000259899_fre/PDF/259765fre.pdf.multi.nameddest=25989
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19- مقابلة إيرينا بوكوفا، أورواب 1، 25 أغسطس 2015،
https://www.dailymotion.com/video/x32zk2j

 )2011( و1989   )1999(  1267 القرارات  أعقاب  يف  األمن  جملس  جلنة   -20
القاعدة  وتنظيم  )داعش(  والشام  العراق  اإلسالمية يف  الدولة  تنظيم  بشأن   )2015( و2253 

واألشخاص واجلماعات والشركات والكياانت املرتبطة بم،
 https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267

ALIPH - 21املوقع الرمسي لـ
https://www.aliph-foundation.org/fr

22 - تقرير عن محاية الرتاث يف حاالت النزاع املسلح«، قدمه إىل رئيس اجلمهورية جان 
لوك مارتينيز، رئيس ومدير متحف اللوفر، 22- نوفمب 2015،

https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/
Rapports/Cinquante-propositions-francaises-pour-proteger-
le-patrimoine-de-l-humanite

الرمسي  املوقع  انظر  سوراي،   ALIPHيف  با  قام  اليت  ابإلجراءات  يتعلق  فيما   -  23
https://www.aliph-foundation.org/fr/actions-pays/SY للمؤسسة

24 - فيما يتعلق ابإلجراءات اليت اختذهتا ALIPHيف العراق، انظر املوقع الرمسي للمؤسسة 
https://www.aliph-foundation.org/fr/actions-pays/IQ

25 -  فيما يتعلق ابإلجراءات اليت قام با ALIPH يف متحف املوصل، انظر املوقع 
الرمسي للمؤسسة،

https://www.aliph-foundation.org/fr/nos-actions/the-mosul-
museum

https://www.dailymotion.com/video/x32zk2j
https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/1267
https://www.aliph-foundation.org/fr
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Cinquante-propositions-francaises-pour-proteger-le-patrimoine-de-l-humanite
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Cinquante-propositions-francaises-pour-proteger-le-patrimoine-de-l-humanite
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Rapports/Cinquante-propositions-francaises-pour-proteger-le-patrimoine-de-l-humanite
https://www.aliph-foundation.org/fr/actions-pays/SY
https://www.aliph-foundation.org/fr/nos-actions/the-mosul-museum
https://www.aliph-foundation.org/fr/nos-actions/the-mosul-museum
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هذه املقالة مرتمجة من املركز الفرنسي للدراسات حول العراق

الرابط:
https://cfri-irak.com/en/article/daesh-and-cultural-heritage-in-
iraq-and-syria-issues-and-actors-at-different-scales-2022-08-31


