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ארגזים המכילים את העתיקות הגנובות במשרד החוץ העיראקי, לפני
Khalid :צילום העברתם למוזיאון עיראק, ביום שלישי

Mohammed/אי־פי

המזרח התיכון

החזרת העתיקות הגדולה:
ארה"ב השיבה לעיראק 17 אלף

פריטים ארכיאולוגיים גנובים
ראש ממשלת עיראק חזר מביקור רשמי עם
אלפי פריטים, שנשדדו ונמכרו מאז איבדה
הממשלה ב–1991 את השליטה על חלק

מדרום המדינה

ניו יורק טיימס
פורסם ב-06.08.21

כשמטוסו של ראש ממשלת עיראק נחת בשבוע

שעבר בנמל התעופה של בגדד, אחרי ביקור

רשמי של שבוע בארה"ב, בתא המטען שלו היו

https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/news/world/middle-east
https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/misc/writers/WRITER-1.810
mailto:?subject=%D7%94%D7%97%D7%96%D7%A8%D7%AA%20%D7%94%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%94:%20%D7%90%D7%A8%D7%94%22%D7%91%20%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%9C%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%90%D7%A7%2017%20%D7%90%D7%9C%D7%A3%20%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9D%20%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%9D%20%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D&body=https://www.haaretz.co.il/news/world/middle-east/.premium-1.10091418


10.8.2021 החזרת העתיקות הגדולה: ארה"ב השיבה לעיראק 17 אלף פריטים ארכיאולוגיים גנובים - המזרח התיכון - הארץ

https://www-haaretz-co-il.eu1.proxy.openathens.net/news/world/middle-east/.premium-1.10091418 3/18

בין השאר 17 אלף פריטים ארכיאולוגיים

שהוחזרו על ידי מוזיאון חשוב ואחת

האוניברסיטאות המפורסמות ביותר בארה"ב. זו

היתה אחת מהחזרות הפריטים העתיקים

השדודים הגדולות ביותר שנעשו אי פעם.

לאחר שהורדו מהמטוס נערמו תיבות העץ —

שהכילו את אלפי הלוחות והחותמות העתיקים

העשויים חימר שנמצאו במסופוטמיה, המקום

שבו חיה אחת התרבויות העתיקות ביותר

בעולם — ליד שולחן שבו הוצגו לראווה אחדים

מהם, שעה שאנשי משרד התרבות העיראקי

פרקו את האוצרות התרבותיים האלה.

"מדובר לא רק באלפי הלוחות שחוזרים

לעיראק, אלא בעם העיראקי", אמר חסן נאדם,

שר התרבות, התיירות והעתיקות של עיראק,
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בריאיון טלפוני. "הוחזרו לא רק הלוחות, אלא גם

ביטחונו של העם העיראקי באמצעות השיפור

והתמיכה בזהותו העיראקית בזמנים קשים

אלה".

לוח בן 3,500 שנים שעליו חרות סיפורו של גילגמש. הפריט,
שמוחזק בימים אלה במחסן פדרלי בברוקלין, צפוי להימסר

MUSEUM OF THE BIBLE / :צילום לעיראק בעוד כמה שבועות
NYT

אלפי ממצאים ארכיאולוגיים שלפי החשד
נשדדו מקברים נתפסו בת"א
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המוסד שבו היו כ–12 אלף מהפריטים האלה,

היה "מוזיאון התנ"ך" בוושינגטון, שהוקם ומומן

על ידי משפחה נוצרית אוונגליסטית

שבבעלותה גם רשת חנויות האמנות "הובי

הולי". תוספת הפריטים ממסופוטמיה נועדה

לספק הקשרים לאירועים בתנ"ך.

- פרסומת -

ראש ממשלת עיראק ייפגש עם ביידן וצפוי
לצאת מהבית הלבן עם "מתנה" אמריקאית
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לפני ארבע שנים קנס משרד המשפטים

האמריקאי את רשת "הובי הולי" בסכום של
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שלושה מיליון דולר, על שלא ערכה בדיקות

מעמיקות כשרכשה יותר מ–5,000 פריטים.

חלק מפריטים אלה היו בין המוחזרים בשבוע

שעבר לעיראק. הרשת הסכימה, במסגרת פסק

הדין, להדק את הביקורת על הליכי הרכישה

שלה והמוזיאון מצא עוד אלפי פריטים חשודים

נוספים, אחרי שערך ביוזמתו בדיקה באוסף

שלו.

הפריטים מוכיחים את קיומו של שוק משגשג

בעתיקות גנובות, ושופכים אור על מצוקתן של

מדינות כמו עיראק שאוצרותיהן נשדדו במשך

עשרות שנים. כשממשלת עיראק איבדה

ב–1991 את השליטה על חלק מדרום המדינה,

כתוצאה ממלחמת המפרץ, נבזזו עתיקות רבות

באתרים שלא נחפרו ונחקרו לפני כן. הגניבות,
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שנעשו בקנה מידה תעשייתי, נמשכו גם אחרי

פלישת ארה"ב לעיראק ב–2003.

רבים מהלוחות והחותמות המוחזרים הם מהעיר

האבודה איריסאגריג. דבר קיומה של העיר נודע

רק כשלוחות, שבהם היא הוזכרה, נתפסו בגבול

ירדן ב–2003 ואלפי לוחות דומים נוספים

הופיעו בשוקי עתיקות בינלאומיים.

כמה מהפריטים שהוצגו במשרד החוץ העיראקי עם השבתם
מארה"ב, ביום שלישי. "מדובר לא רק באלפי הלוחות שחוזרים

לעיראק, אלא בעם העיראקי", אמר שר התרבות של
צילום: SABA KAREEM/רויטרס המדינה
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הפריטים שהוחזרו מ"הובי הולי" אינם כוללים

את אחד החלקים הידועים ביותר ממסופוטמיה:

הלוח בן ה–3,500 שנים שעליו חרות סיפורו

של גילגמש, המזכיר גם את המבול וגן העדן,

המסופרים בתנ"ך שנכתב מאות שנים לאחר

מכן.

משרד המשפטים האמריקאי, שמתאר את הלוח

כ"רכוש עיראקי גנוב", החרים אותו ב–2019.

זהו הפריט היחיד מהפריטים של "הובי הולי"

המוחזרים לעיראק שהוצג לפני כן ב"מוזיאון

התנ"ך".

הרשת, שתובעת את בית המכירות "כריסטי'ס"

בסכום של 1.6 מיליון דולר, שאותם שילמה בעד

הפריט הזה במכירה פרטית שהתקיימה בלונדון,

ביטלה ביולי את התנגדותה להחזרתו לעיראק.
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הפריט, שמוחזק בימים אלה במחסן פדרלי

בברוקלין, צפוי להימסר לעיראק בעוד כמה

שבועות.

הלוח הוצע לראשונה למכירה על ידי סוחר

עתיקות ירדני בלונדון ב–2001. הוא עבר מיד

ליד פעמים אחדות, וב–2014 נמכר ל"הובי

הולי" במכירה פרטית שאותה תיווך בית

כריסטי'ס שהתבסס על מסמכים, שמאוחר יותר

התברר שהיו מזויפים. משרד המשפטים

האמריקאי מסר כי סוחר עתיקות הזהיר

שהמסמכים לא יעברו בדיקה יסודית, וכריסטי'ס

הודיעו כי לא היה ידוע להם שהמסמכים

מזויפים, וכי כולם הוטעו על ידי סוחרים

מושחתים. מאחר שרוב הפריטים שנקנו על ידי

המוזיאון לא נבדקו, מקורם ממשיך להיות בגדר

תעלומה. לפריט היחיד שהשאיר לעצמו
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מהאוסף — לבנה מתקופת נבוכדנצר שעליה

היתה כתובת בכתב היתדות — היה מקור ברור:

המוזיאון טוען כי מסמכי הייצוא, מהמשפחה

שתרמה אותו, הראו שהוא הוצא מעיראק והובא

לארה"ב באופן חוקי בשנות ה–20 של המאה

הקודמת.

ראש ממשלת עיראק מוסטפא אל-כאזמי נפגש עם הנשיא ביידן
בבית הלבן, בשבוע שעבר. ביצע את אחת מהחזרות הפריטים

צילום: העתיקים השדודים הגדולות ביותר שנעשו אי פעם
Susan Walsh/אי־פי
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לעומת זאת, הפריטים שהוחזרו על ידי

אוניברסיטת קורנל נחקרו על ידי מדענים

שפרסמו את ממצאיהם. ארכיאולוגים רבים

מותחים ביקורת על מחקרים שנעשים על

פריטים שנבזזו, וטוענים שמחקרים כאלה לא

רק מונעים ממדינות המקור את האפשרות

לחקור בעצמן את הפריטים האלה, אלא גם

פוגעים בניסיונות להיאבק בשודדי עתיקות.

אוניברסיטת קורנל, שחשפה מעט מאוד על

החזרת האוסף שלה, הודיעה שהחזירה לעיראק

5,381 לוחות חימר. לדברי הלוס אנג'לס טיימס,

משרד המשפטים דרש ממנה ב–2013 להחזיר

אלפי לוחות עתיקים שנבזזו מעיראק בשנות

ה–90. בין הפריטים שהוחזרו על ידי "הובי הולי"

היו אלפי חרסים שהוחרמו ב–2011 על ידי

הממשלה האמריקאית, ולכן היו הבסיס לקנס
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שהטיל משרד המשפטים על הרשת. ביניהם

היו לוחות כתובים בכתב היתדות וחותמות

עתיקות למיניהם.

לדברי המשרד, רוב המשלוחים תויגו כ"אריחי

קרמיקה" טורקיים ונשלחו ל"הובי הולי" ושתיים

מחברות הבת שלה על ידי סוחרי עתיקות

מאיחוד האמירויות. על אחרים, שנשלחו

מישראל, נכתב בשגגה שישראל היתה מדינת

המקור שלהם.

במוזיאון התנ"ך היו יותר מ–8,000 פריטים

אחרים כשהחל בבדיקת מקורו של כל פריט

באוסף, בניסיון להיחלץ מהשערורייה שפרצה

בהקשר לרכישתם. הפריטים המפורסמים

שנרכשו על ידי המוזיאון, ואשר פורסמו כחלקים

ממגילות ים המלח, היו זיופים. כשהתברר זמן
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קצר אחרי שהמוזיאון נפתח שאין ביכולתו לאמת

את המקור של הפריטים ממסופוטמיה, הוא ארז

אותם כהכנה להחזרתם.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

עיראקארצות הברית
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