














نهب وتهريب
 بأيدي العدو ومرتزقته

اأكد املدي��ر التنفيذي ملركز الهدهد 
فهم��ي  الدكت��ور  الأثري��ة،  للدرا�س��ات 
الأغ��ري، اأن حتال��ف الع��دوان وعلى 
اأع��وام تعم��د  اأك��ر م��ن �س��بعة  م��دى 

بغارات��ه  الأثري��ة  املواق��ع  ا�س��تهداف 
اجلوي��ة، واإطالق اأي��دي مرتزقته لنهب 

وتهريب القطع الأثرية.
ويف تقرير يوثق عملية �رسقة الآثار 
اليمنية وبيعه��ا يف املزادات الدولية، 
اأو�سح مركز الهدهد للدرا�س��ات الأثرية 

اأن اأك��ر من 4265 قطع��ة اأثرية مهربة 
اأمري��كا ع��ر  6 دول، ه��ي  بيع��ت يف 
م��زادات(،   4( بريطاني��ا  م��زادات،   5
فرن�سا )3 مزادات(، والكيان ال�سهيوين 
)مبزادي��ن(، وم��زاد واح��د يف كل م��ن 

اأملانيا وهولندا.
املباع��ة  القط��ع  ع��دد  اأن  وك�س��ف 
واملعرو�س��ة خ��الل فرتة الع��دوان بلغ 
اأك��ر من 2610 قطع، حل��ت اأمريكا يف 
املرك��ز الأول ب���2167 قطع��ة اأثرية، 
ث��م هولندا، ويف املركز الثالث الكيان 

ال�سهيوين ب�501 قطعة اأثرية.
واأ�س��ار اإىل اأن ع��دد القط��ع الأثري��ة 
املباع��ة خ��الل ف��رتة الع��دوان عل��ى 
بالدن��ا بلغ 2523 قطع��ة بلغت قيمتها 

التقديرية 12 مليون دولر.
ولف��ت اإىل اأن من القطع التي ر�سدها 
التقرير قطعًا و�سل �سعرها اإىل اأكر من 

800 األ��ف دولر، مث��ل خمطوط��ة تعود 
اإىل القرن اخلام�س ع�رس امليالدي.

واأو�سح مركز الهدهد اأن الإح�سائيات 
الأولي��ة لنم��اذج القطع الأثرية �س��ملت 
7 متاح��ف عاملي��ة ت�س��م 1384 قطعة 

اأثرية.

اإلمارات تنهب 
مئات القطع األثرية

اأن  اليم��ن  ك�س��ف   2021 ع��ام  يف 
الإم��ارات ���رسقت مئ��ات القط��ع الأثرية 
اليمني��ة بع��د اأن ���رسقت خ��الل الأعوام 
املا�سية كثريًا م��ن قطع الآثار اليمنية. 
بالتزام��ن طرحت �سال��ة عر�س “بركات 
غال��ريي”، ومقره��ا لن��دن، جمموع��ًة 
م��ن القطع الأثري��ة اليمني��ة للبيع عر 

موقعها يف �سبكة الإنرتنت.
وبح�س��ب موق��ع “ب��ركات غالريي”، 
وروؤو�س��ًا  ت�س��م متاثي��ل  الّتح��ف  ف��اإن 
واأ�س��كاًل متع��ّددة معظمه��ا م�سن��وع من 
ال�س��بئية  اإىل احلقب��ة  املرم��ر وتع��ود 
واأ�س��عارها تب��داأ م��ن اأربع��ة اآلف دولر 

بينما اأُخفيت اأ�سعار بع�سها.

واأّك��د املوق��ع اأن الآث��ار املعرو�سة 
اأبرزه��ا  دول،  ع��دة  يف  توج��د  للبي��ع 
الإمارات والوليات املتحدة، بالإ�سافة 
اإىل بريطاني��ا، ويبل��غ عددها 28 قطعة 
على الأقل بني متاثيل ومنحوتات واألواح 

عليها كتابات م�سمارية بخط امل�سند.

آثار يمنية في “تل أبيب”
يف العام نف�س��ه )2021( اأظهر موقع 
لبي��ع الآث��ار والتح��ف الفني��ة املئ��اِت 
بة م��ن اليمن  م��ن القط��ع الأثري��ة املهَرّ
معرو�سة للبي��ع يف عا�سمة كيان العدو 

ال�سهيوين ومدن اأوروبية متعّددة.
واأظه��رت بيانات موقع “ل��وت اآرت” 
اأك��ر م��ن 545 قطع��ة اأثري��ة م�سدره��ا 
اليمن بيَعت عر املوقع وبوا�سطة وكالء 
دين من الإمارات وال�س��عودية. كما  متعِدّ
اأظه��رت البيانات الع���رسات م��ن القطع 
الأثري��ة معرو�س��ة للبي��ع ل��دى الكيان 

ال�سهيوين.
وتوج��د اأربعة مواقع مينية م�س��جلة 
يف قائم��ة منظم��ة “اليون�س��كو” للرتاث 
الإن�س��اين والطبيع��ي العامل��ي، وهي: 

مدين��ة  التاريخي��ة،  �سنع��اء  مدين��ة 
زبيد، مدينة �سبام ح�رسموت، وجزيرة 
و�سعه��ا  مت  الث��الث  امل��دن  �س��قطرى. 
-لالأ�س��ف- يف قائم��ة ال��رتاث العامل��ي 
امله��دد باخلطر، يف ظ��ل ما تعر�ست له 
قب��ل وخالل احل��رب من خمالف��ات تهدد 

ن�سيج تراثها املعماري.

تهريب أكثر من مليون قطعة
و�سدرت بيانات م��ن منظمات دولية 
خ��الل احل��رب تطال��ب اأط��راف ال�رساع 
وجتني��ب  الثق��ايف،  ال��رتاث  بحماي��ة 
املواقع التاريخية والثقافية اأي عمليات 

ع�سكرية.
ومل تع��د احل��ال تقت���رس على نب���س 
ونهب و���رسقة وتهري��ب الآثار، بل متتد 

اإىل وجود متاجر مينية لبيع الآثار.
و�س��بق اأن طالب��ت �سح��ف اأمريكي��ة 
ك�”وا�سنطن بو�س��ت” و”نيويورك تاميز” 
وزارتي اخلارجية واخلزانة با�س��تخدام 
�س��لطتيهما لإغالق �س��وق الفن الأمريكية 

يف وجه املقتنيات الأثرية اليمنية.
وكان باح��ث اأمريك��ي ك�س��ف اأن اأكر 
من مليون قطعة اآث��ار مينية مت تهريبها 
باحث��ني  ط  ت��وُرّ موؤك��دًا  الب��الد،  م��ن 
بعملي��ات  ودبلوما�س��يني  وم�ست���رسقني 

التهريب.

واأك��د الباحث الأمريك��ي املتخ�س�س 
األك�سندر ناجيل، اأّن معظم امل�ست�رسقني 
الذي��ن زاروا اليم��ن من��ذ م��دة طويلة، 
وخ�سو�سًا م��ن اأمريكا، كان��وا يقومون 
لكنه��م  وتنقي��ب؛  درا�س��ات  باأعم��ال 

“كاذبون، فهم جتار اآثار”.
الأركيولوج��ي  الباح��ث  واأ�س��اف 
الأمريك��ي من موؤ�س�س��ة “�سميث�س��ونيان” 
)متح��ف التاريخ الطبيع��ي يف اأمريكا(، 
غ��ري  الجت��ار  مكافح��ة  ور�س��ة  خ��الل 
الت��ي  الثق��ايف  بامل��وروث  امل���رسوع 
عقدتها منظمة اليون�س��كو يف جيبوتي، 
اأن��ه مت تهري��ب اأك��ر م��ن ملي��ون قطعة 
اآث��ار ميني��ة، واأن م��ن زاروا اليم��ن من 
لديه��م  الآث��ار  وعلم��اء  امل�ست���رسقني 
ر مباليني  متاحف م��ن الآثار اليمنية تقَدّ

الدولرات.

تدمير متعمد للتراث التاريخي
ويف ال�سياق، قالت �سحيفة “وا�سنطن 
بو�س��ت” اإن ح�سن “كوكبان”، الذي جنا 
م��ن حروب القرن الث��اين امليالدي التي 
خا�سها الأيوبيون يف اليمن ومن حروب 
امل�رسي��ني والعثماني��ني يف املا�سي، 
ظل �سامدًا حتى �س��باط/ فراير 2016، 
احلربي��ة  الطائ��رات  اأن  اإىل  م�س��رية 
ال�س��عودية ق�سفته ب���4 �سواريخ حطمت 
بوابت��ه التاريخي��ة وقتلت 7 اأ�س��خا�س 
وحولت املنازل التاريخية اإىل كومة من 

الرتاب.
ولفت��ت ال�سحيفة اإىل اأن احلرب التي 
تخو�سه��ا ال�س��عودية يف اليم��ن بدع��م 
م��ن الولي��ات املتح��دة الأمريكية تهدد 
م�ستقبل اليمن، بعدما حتولت امل�سانع 
يف  الطاق��ة  وحمط��ات  وامل�ست�س��فيات 
اأرج��اء الب��الد اإىل ركام،  العدي��د م��ن 
م�سرية اإىل اأن اليمن تعر�س حلروب عدة 
يف ال�س��ابق؛ لكن اأيًا منها مل يرتك دمارًا 

مثل الذي خلفته احلرب احلالية.
متاح��ف  اأن  اإىل  ال�سحيف��ة  ولفت��ت 
اليمن مت��ت ���رسقتها، وبع���س الأماكن 
املتح��دة  الأمم  منظم��ة  ت�سنفه��ا  الت��ي 
)اليون�س��كو( باأنه��ا  للعل��وم والثقاف��ة 
ت��راث تاريخ��ي فري��د تعر�س��ت لق�سف 
اأن  اإىل  م�س��رية  احلربي��ة،  الطائ��رات 
الق�سف ال�سعودي لأماكن متثل جزءًا من 
تاريخ اليمن وم�سدرًا لفخرها يعد اإهانة 
بالغ��ة ويوؤدي اإىل تقوي���س قدرة اليمن 

على النهو�س واإعادة البناء.

أكثر من 4265 قطعة أثرية مهربة بيعت في 6 دول بينها الكيان الصهيوني
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»مرآة الجزيرة« طالت اآثار العدوان 
ال�سعودي على اليمن 

كافة مناحي حياة 
اليمنيني، حتى بلغت 

حّد امل�سا�س بالإرث 
التاريخي يف واحد من 
اأغنى البلدان باملواقع 

الأثرية الفريدة 
التي قامت عليها اأكرب 
احل�سارات الإن�سانية 

يف اليمن القدمي.
تاأتي قيمة اليمن 

التاريخية من اأنه 
اأر�س ازدهرت عليها 

ح�سارات خمتلفة، 
امتدت لأربعة اآلف 

عام، وبها �سواهد 
واآثار على احلقب 

املختلفة التي مرت 
على اأر�سه، منها 

ال�سدود والق�سور 
واملعابد والأ�سوار 

والتماثيل وامل�ساجد 
والقالع واحل�سون 

وغريها. ومن اأ�سهر 
املمالك اليمنية 

القدمية مملكة �سباأ يف 
ماأرب، ومملكة معني 

يف اجلوف، وقتبان 
يف بيحان، واأو�سان يف 

مرخة، وح�سرموت 
يف �سبوة.

د. فهمي الأغربي: حتالف العدوان 
تعمد ا�ستهداف املواقع الأثرية بغاراته 

اجلوية واإطالق اأيدي مرتزقته لنهب 
وتهريب القطع الأثرية

اأكرث من 545 قطعة اأثرية مهربة م�سدرها 
اليمن بيَعت عرب وكالء من الإمارات 

تقرير مركز -الهدهد- للدرا�سات الأثرية:
أكثر من 2610 قطعة أثرية يمنية 

مهربة بيعت خالل فترة العدوان
















