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 تحقیقات أمریکیة فرنسیة حول تهریب اآلثار املصریة: أین القاهرة؟ 

 د. حسین دقیل

وصول آثار مصر�ة، بطرق غ�� مشروعة، إ�� متحف اللوفر أبو ظ�ي تتوا��، فمؤخرا ألقت  ال تزال أصداء قضية  

السلطات الفر�سية القبض ع�� عاملي اآلثار جان فرا�سواا شارنييھ ونو��ي دو�ىي، ب��مة االحتيال و�يع عدد من  

  1مليون يورو. 50اآلثار املصر�ة ملتحف اللوفر أبو ظ�ي دون التحقق من مصدرها مقابل ما يز�د عن 

املاضية،  األر�ع  السنوات  طوال  واألمر�كية  الفر�سية  السلطات  ف��ا  تحقق  ال�ي  القضية  أن  األمر؛   �� الغر�ب 

م وما تالها من أحداث، ثم وصولها الحقا إ�� متحفي اللوفر أبو 2011واملرتبطة �سرقة آثار مصر�ة إثر ثورة يناير  

 ، ما تزال مصر تل��م حيالها الصمت اُ�حّ��.  2فنون بنيو�ورك بطرق غ�� مشروعةظ�ي وامل��و�وليتان لل

موقف  عن  و�اشفا  القضية،  حيال  واألمر�كية  الفر�سية  التحقيقات  طبيعة  مو�حا  التقر�ر؛  هذا  جاء  هنا  من 

 اإلمارات العر�ية املتحدة، محاوال فهم املوقف املصري السل�ي وأسبابھ، وضرورة �غي��ه. 

 ایةالبد

م، ح�ن افتُتح متحف اللوفر أبو ظ�ي، متضمنا عشرات القطع األثر�ة املصر�ة املعروضة 2017�عود القضية لعام  

بقاعاتھ ا�ختلفة؛ م��ا قطٌع ُمستعارة من متحف اللوفر بباريس، وهذه قطع ال غبار ع�� وجودها باللوفر أبو ظ�ي 

واإلمارا�ي، وال�ي سمحت ملتحف أبو ظ�ي باستعارة قطع آثار من بناء ع�� االتفاقات املنعقدة ب�ن الطرف�ن الفر��ىي 

متحف باريس لبضع سنوات مقابل عشرات املالي�ن من الدوالرات، وهذه االستعارة �شمل آثارا مصر�ة وغ�� مصر�ة 

 من محتو�ات متحف باريس. 

املتح أعلن  ظ�ي؛  أبو  بمتحف  أخرى  آثار مصر�ة  فهو وجود قطع  القضية؛  أثار  ما  أنھ أما  لها، مؤكدا  ملكيتھ  ف 

 -للسلطات الفر�سية  -اش��اها �ش�ل رس�ي وأرواق ثبوتية بوساطة مسؤول�ن بمتحف اللوفر بباريس. غ�� أنھ تب�ن 

أن القطع املصر�ة املُباعة ملتحف اللوفر أبو ظ�ي ذات أوراق ثبوتية غ�� �حيحة، وأ��ا تخالف اتفاقية اليو�س�و 

 

 م. 2022يوليو   31الجزيرة، اعتقاالت فرنسا تجدد سؤال تهريب اآلثار املرصية لإلمارات،   - 1
 م. 2022يونيو  13درج، رحلة اآلثار املرصية املرسوقة من “تحت األرض” إىل متحف اللوفر… والدولة غافلة!،  - 2
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منع است��اد وتصدير ونقل ملكية املمتل�ات الثقافية بطرق غ�� مشروعة؛ فبدأت  م، املعنية بحظر و 1970لسنة  

السلطات   ففتحت  أك��؛  األمر  وتطور  ظ�ي.  أبو  اللوفر  إ��  وصولها  وكيفية  القطع  تلك  أصول  حول  تحقيقات 

يو�ورك بوساطة األمر�كية أيضا تحقيقا حول عدد من قطع اآلثار املصر�ة ال�ي بيعت ملتحف امل��و�وليتان للفنون بن

 نفس املسؤول�ن الفر�سي�ن الذين توسطوا ملتحف اللوفر أبو ظ�ي! 

 التحقیقات الفرنسیة

الوردي ُتظهر امللك توت عنخ  �عد أن عرض متحف   نادرة من ا�جرانيت  اللوفر أبوظ�ي، ضمن معروضاتھ؛ لوحة 

املصر�ات   علم   �� املتخصص  الفر��ىي  العالم  قام  مصر�ة؛  ملعبودات  القراب�ن  يقدم  وهو  مزدوج  منظر   �� آمون 

تلك اللوحة، وشكك واألستاذ �� جامعة بول فال��ي �� مونبلييھ، بإبالغ متحف اللوفر بباريس عن غموض مصدر  

�� مصدرها، وخاصة أن األوراق الثبوتية لهذه اللوحة تّد�� أ��ا �انت بحوزة التاجر املصري "حبيب تواضروس" �� 

الذي    3ثالثينيات القرن املا�ىي؛ وملا �ان اسم هذا ال�خص نفُسھ مرتبطا بقضية تابوت ال�اهن املصري "نجم عنخ"

م �عد أن ثبت عدم �حة 2019م، قبل إعادتھ ملصر عام  2017يو�ورك عام  �ان معروضا بمتحف امل��و�وليتان بن

ف��ا   توسط  ال�ي  املصر�ة  األثر�ة  القطع  �ل  وحول  بل  اللوحة،  تلك  حول  الش�وك  ازدادت  فقد  الثبوتية؛  أوراقھ 

 4متحف اللوفر بباريس خالل العشر سنوات األخ��ة

، ودارات �ش�ل (OCBC)�افحة االتجار باملمتل�ات الثقافية  بدأت التحقيقات من خالل املكتب املركزي الفر��ىي مل

م �عد التحقيق مع وسيط اآلثار "كريستوف �وني�ي" أنھ قام ببيعها  2020قطعة أثر�ة، وثُبت �� عام    12عام حول  

عنخ    مليون يورو، وثُبت أيضا أن لوحة توت   56ملتحفي اللوفر أبو ظ�ي وامل��و�وليتان للفنون �� نيو�ورك، بإجما��  

آمون املعروضة بمتحف أبو ظ�ي من ضمن تلك القطع االثن�ي عشرة، وقد استخدم �وني�ي �� بيعها سبع وثائق  

مزورة، باالش��اك مع دار املزادات الفر�سية "بي�� ب���� وشر�اه" والتاجر األملا�ي من أصل لبنا�ي "رو�ن ديب"، وهذا 

 

 هن املرصي نجم عنخ الذي عاش خالل القرن األول قبل امليالد، وكان مدفونا باملنيا بصعيد مرص. يبلغ طول التابوت مرتين، وهو مغطى بصفائح من الذهب، ويخص الكا - 3
 م. 2022يونيو   7اندبندنت عربية، البحث عن املنشأ... اآلثار املرصية يف متاحف العامل تث� الشكوك،  - 4
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م باعتباره م��ما رئيسيا �� القضية، ووضعتھ تحت 2022رس  األخ�� ألقت السلطات الفر�سية القبض عليھ �� ما 

  5الوقف االحتياطي.

مايو   اللوفر  2022و��  ملتحف  السابق  املدير  مارتين��"،  لوك  "جان  ع��  القبض  الفر�سية  السلطات  ألقت  م، 

عصا6بباريس مع  باالحتيال  والتواطؤ  املا�ىي،  العقد  مدار  ع��  مصر�ة  آثار  بقطع  االتجار  ب��مة  منظمة، ،  بة 

واالشتباه �� عالقتھ ب��ر�ب اآلثار من الشرق األوسط، و�يعها ملتحفي اللوفر أبو ظ�ي ومتحف امل��و�وليتان للفنون 

واحُتجز مارتين�� واسُتجوب ع�� مدى ثالثة أيام من ِقبل املكتب الفر��ىي مل�افحة االتجار بالفن قبل   7بنيو�ورك.

اإلفراج عنھ ووضعھ تحت املراقبة. كما احُتجز لالستجواب �ٌل من رئيس القسم املصري بمتحف اللوفر بباريس  

فرج ع��ما الحقا دون توجيھ ا��امات"فينسينت روندوت"، وكذا عالم املصر�ات الشه�� "أوليفييھ ب��دو"، لك
ُ
 .8ن أ

، هما: "جان 9م، ألقت السلطات الفر�سية القبض ع�� مديَر�ن سابَق�ن بو�الة املتاحف الفر�سية2022و�� يوليو  

شارنييھ" الفنون   ،10فرا�سواا  ملتحف  السابقة  املنسقة  دو�ىي"،  و"نو��ي  فر�سا،  متاحف  لو�الة  العل�ي  املدير 

بيع  ا�جميلة واآلثا ب��مة  ب��ا�سون،   �� بأك�� من    7ر  أبو ظ�ي  اللوفر  إ�� متحف  آثار مصر�ة  مليون يورو   50قطع 

 11بطر�قة مشبوهة، حيث تم اللعب �� األوراق الثبوتية ا�خاصة بمصدرها.

وا�حقيقة أن جان فرا�سوا شارنييھ، تدور حولھ ش�وك عديدة، خاصة وأن لھ سوابق مع تجارة اآلثار، فقد ر�حھ 

لي�ون لھ دور كب�� �� اختيار   -املدير السابق ملتحف اللوفر بباريس وامل��م األسا�ىي بالقضية  -ان لوك مارتين��" "ج

القطع األثر�ة ال�ي تباع ملتحف اللوفر أبو ظ�ي، رغم أن هناك من هو أكفأ منھ، لكن يبدو أن مارتين�� قد اختاره  

فقد أظهر تقر�ر �� يونيو املا�ىي أن شارنييھ �ان غ�� حكيم �� اختيار لي�ون ذراعھ اليم�ي �� تلك التجارة املشبوهة،  

م ع�� بيع لوحة توت عنخ آمون إ�� متحف اللوفر أبو ظ�ي، رغم أن الوثيقة املرفقة 2016القطع، وأنھ وافق عام  

 

 م. 2022مارس   23و ظبي"؟، ، فرنسا توقف لبنانيا بتهمة تجارة اآلثار.. ما عالقة "لوفر أب21عريب  - 5
 ، وهو يشغل حاليا منصب سف� فرنسا الرسمي للتعاون الدويل يف قضايا الرتاث. 2021 -2013توىل جان لوك مارتينيز، إدارة متحف اللوفر بباريس خالل الفرتة ما ب�   - 6
7 - RT  ،م.  2022و ماي  27عريب، اتهام املدير السابق ملتحف اللوفر الفرنيس بتهريب آثار مرصية 
 م. 2022مايو   27العريب الجديد، اتهام مدير متحف اللوفر السابق بتهريب آثار مرصية معروضة يف أبو ظبي،   - 8
املشورة ملتحف اللوفر أبو ظبي بشأن الحصول عىل مجموعات آثار. وكان متحف أبو ظبي نتاج اتفاقية ب� اإلمارات العربية  لتقديم  2007وكالة املتاحف الفرنسية: هي هيئة خاصة تأسست عام  - 9

باريس، حتى افتتاح متحف اللوفر رية من متحف اللوفر باملتحدة وفرنسا، والتي سمحت ملدينة أبو ظبي ببناء متحف يحمل اسم اللوفر. وتكفل بتنفيذ التدريب الالزم والدعم الثقايف ورشاء قطع أث
 . 2017أبو ظبي رسميا يف عام 

 ”، وتقد�ها كوجهة سياحية وثقافية.  ك� عمل جان فرانسوا شارنييه؛ مستشارا للوكالة الفرنسية لتطوير منطقة العال باململكة العربية السعودية األثرية ضمن مرشوع “أفالوال - 10
 م.  2022يوليو  27هربة يف لوفر أبو ظبي: احتجاز مديرين سابق� لوكالة متاحف فرنسا، الرشوق، قضية اآلثار املرصية امل - 11
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اآل وتاجر  "ب���س"،  املدعو  األملانية  البحر�ة  ضابط  مثل  لها،  وجود  ال  وهمية  أسماء  تحمل  بالقاهرة باللوحة  ثار 

"حبيب تواضروس" حيث تب�ن الحقا أن تلك األسماء ال وجود لهما من األساس. كما أشارت التحقيقات الفر�سية 

تلقى   ب�ن نوفم��    6أن شارنييھ  الف��ة  إ�� 2018م و�ونيو  2016تحو�الت مالية من دار مزادات ب�جيكية خالل  م، 

. كما أكدت التحقيقات ع�� أن و�الة املتاحف الفر�سية  12تحدةحساب مصر�� يحمل اسمھ �� اإلمارات العر�ية امل 

لم تراجع األمر أو تبدي مالحظات وش�و�ا حول بيع وشراء تلك القطع    -املنوط ��ا مراجعة شهادات القطع األثر�ة    -

 .13األثر�ة وأصولها

تور  تباعا عن  تبدو جادة، وتكشف  القضية،  الفر�سية حول  التحقيقات  أن  لنا،  بو�الة و�تب�ن  ط مسؤول�ن كبار 

 املتاحف الفر�سية.  

 التحقیقات األمریکیة

�انت النيابة األمر�كية قد وضعت يدها ع�� خمس قطع آثار مصر�ة بمتحف امل��و�وليتان للفنون بنيو�ورك، ُيحتمل 

عامي   ب�ن  ما  مصر  من  ُسرقت  قد  أ��ا  و2013��  العلي2015،  ا�حكمة  أمرت  وقد  للمتحف.  تصل  أن  قبل  ا  م، 

�عد امليالد،   68و  54بنيو�ورك بمصادرة القطع ا�خمس، وال�ي م��ا رسم لوجھ امرأة �عود تار�خھ إ�� ما ب�ن عامي  

مليون دوالر، باإلضافة إ�� قطع صغ��ة من الكتان ُرسم عل��ا مشهد من ِسفر ا�خروج �عود   1.2وتبلغ قيمتھ نحو  

     14.مليون دوالر 1.6بلغ قيم��ا قبل امليالد، وت 450و  250تار�خها إ�� ما ب�ن عامي 

وأكد مكتب املد�� العام األمر��ي أن عملية املصادرة مرتبطة بالتحقيق مع جان لوك مارتين��، املدير السابق ملتحف 

اللوفر، والذي سبق أن ا��متھ السلطات الفر�سية بالتواطؤ �� االحتيال و�خفاء أصل األعمال ال�ي اقُتِنَيت بوسائل 

ن خالل التوثيق ال�اذب، وخاصة أن تلك القطع قد اش��اها متحف امل��و�وليتان للفنون بنيو�ورك من إجرامية م

 .15متحف اللوفر بباريس عندما �ان مارتين�� مديرا للمتحف

 

 م. 2022يوليو  28باب مرص، تفاصيل القبض عىل مستشارين باعا آثار مرصية مرسوقة للوفر أبو ظبي،  - 12
 م. 2022يونيو  13!، درج، رحلة اآلثار املرصية املرسوقة من “تحت األرض” إىل متحف اللوفر… والدولة غافلة - 13
 م. 2022يونيو  2،  2015و  2013العريب الجديد، مصادرة آثار مرصية من متحف مرتوبوليتان يف نيويورك منهوبة ب� عامي  - 14
 م. 2022يونيو  4عريب بوست، قيمتها مالي� الدوالرات! أمريكا تُصادر قطعاً أثرية مرصية للتحقيق حول شبهة تهريبها،  - 15
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وأظهرت التحقيقات األمر�كية، أن أوراق تلك القطع املوجودة بمتحف امل��و�وليتان للفنون بنيو�ورك ُوقعت باسم 

ي ُيد�� "حبيب تواضروس"، وهو نفس ال�خص املرتبط اسمھ بلوحة توت عنخ آمون املعروضة بمتحف تاجر مصر 

اللوفر أبوظ�ي، بل هو ال�خص نفسھ الذي ُوّقعت باسمھ أوراق تابوت ال�اهن املصري "نجم عنخ" باعتباره املالك  

�ي ل�خص غ�� موجود، ما أثار  األول لھ، وح�ن بحثت السلطات األمر�كية عن ذلك الرجل، اكتشفت أنھ اسم وه

الش�وك؛ خاصة وأن اسم حبيب تواضروس يزّ�ن أوراق وشهادات العديد من قطع اآلثار املصر�ة بمتحف أبوظ�ي 

حول خروج القطع األثر�ة من مصر بطرق غ�� مشروعة،  ع�� اعتباره املالك األول لها، ومن هنا ت�خمت الش�وك 

 . 16ر مح��ف�نواإلتجار ��ا بواسطة تجار ومهر�ي آثا

وقد أكد متحف امل��و�وليتان للفنون بنيو�ورك أنھ "�حية ملنظمة إجرامية دولية"، وأشار إ�� أنھ مستعد للتعاون 

م إ�� مصر التابوت  2019املتحف سبق وأن أعاد عام  مع السلطات األمر�كية �� التحقيقات ال�ي ُتجر��ا، وخاصة أن  

 . 17الذه�ي لل�اهن نجم عنخ، وأل�� معرضا �ان مخصصا لھ

م، قبل 2017والتابوت الذه�ي لل�اهن املصري نجم عنخ، �ان معروضا بمتحف م��و�وليتان للفنون بنيو�ورك عام 

ن تب�ن ��ر�بھ �ش�ل غ�� قانو�ي �عد ثورة يناير  م، �عد أ2019أن تصادره السلطات األمر�كية و�عيده إ�� مصر عام  

م، عن طر�ق حاو�ة بحر�ة إ�� د�ي باإلمارات العر�ية املتحدة، ثم تصديره بفاتورة مزورة إ�� أملانيا، وم��ا إ�� 2011

لتجارة  . وثُبت حي��ا بفحص شهادة التصدير املقدمة إ�� وزارة الصناعة وا18فر�سا ثم إ�� الواليات املتحدة األمر�كية

الف��ة   �� املصر�ة  السلطات  استخدم��ا  ال�ي  تلك  مع  تتوافق  ال  عل��ا  امللصقة  فالطوا�ع  مزورة،  أ��ا  الفر�سية 

 .19املعنية

الفر�سية  التحقيقات  ب�ن  ما  التشابك  بل و�ت�ح  القضية،  األمر�كية حيال  التحقيقات  لنا كذلك، جدية  و�تب�ن 

�خ حول  مجملها   �� تدور  ال�ي  تلك واألمر�كية؛  �انت  سواء  ونيو�ورك،  باريس  بتحقيقات  ظهرت  محددة  صيات 

 

 م. 2022يونيو  4وم، لص فرنيس رفيع املستوى لآلثار املرصية! .. تفاصيل ُمث�ة،  أخبار الي - 16
 م.2022يونيو   3الحرة، مكافحة تهريب اآلثار.. مصادرة قطع أثرية مرصية من متحف مرتوبوليتان،  - 17
 .   م 2022مايو   29صوت األمة، تفاصيل قضية اآلثار املهربة مبتحف اللوفر وأهم القطع املرسوقة،  - 18
 م. 2022مايو   28الرشوق، منها تابوت ذهبي للكاهن نجم عنخ.. أهم القطع األثرية بتحقيقات فرنسا يف قضية تهريب اآلثار،  - 19
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مثل  وهمية  �خصيات  أو  بباريس،  السابق  اللوفر  متحف  مدير  مارتين��،  جاك  جان  مثل  حقيقية  ال�خصيات 

 التاجر املصري، حبيب تواضروس، الذي ثُبت أنھ اسم وه�ي ال أساس لھ.  

 املوقف اإلماراتي 

ألمر�كية، بخصوص اآلثار املصر�ة املُهر�ة إ�� متحفي اللوفر أبو ظ�ي وامل��و�وليتان وخالل التحقيقات الفر�سية وا

للفنون بنيو�ورك؛ أعلن متحف أبو ظ�ي أنھ ال�حية األو�� لهذه الفضيحة، وأنھ من غ�� املعقول أال ي�ون طرفا  

لعالم، وأنھ يتمتع بأخالق ال �شو��ا  مدنيا ��ا. وأشار املتحف؛ إ�� أنھ مؤسسة ثقافية رائدة ومعروفة �� جميع أنحاء ا

 20شائبة �� هذه املوضوعات، وهو يرغب �� جالء ا�حقيقة �املة وكشف �ل مال�سات القضية.

وز�رة الثقافة اإلمارتية �عليقا ع�� القضية، أن اإلمارات املتحدة �شارك �� التحقيقات  م، ذكرت  2022و�� يوليو  

ا�حالية، وأ��ا �س�� دائما بأن ي�ون مصدر أي قطعة أثر�ة بمتحفها وا�حا، وأكدت الوز�رة أن اإلمارات ستح��م  

 21نتائج التحقيقات.

ية، موقف إيجا�ي، وأن متحف اللوفر أبو ظ�ي ع�� و�ستشف من التصر�حات اإلماراتية، أن موقف د�ي تجاه القض

استعداد إلعادة اآلثار املصر�ة إ�� القاهرة إذا توصلت نتائج التحقيقات إ�� ذلك، فمتحف أبو ظ�ي لن �عمل ع�� 

 اإلساءة لسمعتھ الدولية.    

  املوقف املصري 

بداية منذ  املصر�ة  السلطات  موقف  هو  األمر،   �� التحقيقات    الغر�ب  فيھ  �ش��  الذي  الوقت  ففي  القضية، 

الفر�سية أن قطع اآلثار املصر�ة ا�خمس املوجودة بمتحف اللوفر أبو ظ�ي، وال�ي من بي��ا لوحة توت عنخ آمون 

م، فإن مديرة املتحف املصري بالتحر�ر تؤكد أن تلك اللوحة ليست من 2011ال�ي تم ��ر���ا من مصر �عد يناير  

 

 م. 2022مايو   30العريب الجديد، اللوفر أبو ظبي يعلن أنّه طرف مد� يف التحقيق بتهمة تهريب آثار مرصيّة،   - 20
21 - euronews م. 2022يوليو  21إنها تساعد فرنسا يف التحقيقات بقضية تهريب اآلثار،  عربية، اإلمارات تقول 
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امل يناير.املسروقات  ثورة  خالل  باملتحف  في��م   22درجة  حواس،  زا��  الدكتور  األسبق  املصري  اآلثار  وز�ر  أما 

 23بأنھ وراء ��ر�ب اللوحة املذ�ورة. -قبل مائة عام  - اإلنجل��ي "هوارد �ارتر" مكتشف مق��ة توت عنخ آمون 

للتعامل سريعا الس��داد تلك  و�� الوقت الذي أكد فيھ الدكتور زا�� حواس، أن هناك �عليمات رسمية صد  رت 

اللوحة من متحف اللوفر أبو ظ�ي؛ أعلن مدير إدارة اآلثار املس��دة بوزارة السياحة واآلثار املصر�ة؛ أ��م �� انتظار 

 24نتائج التحقيقات الفر�سية وعندها سوف يرون ما يجب اتخاذه من خطوات و�جراءات.

متحف   إ��  املهر�ة  املصر�ة  اآلثار  قطع  أن وعن  أمر�كية،  إعالم  وسائل  أشارت  بنيو�ورك،  للفنون  امل��و�وليتان 

. كما أكدت وسائل إعالمية عر�ية، أن أحد  25مسؤول�ن مصر��ن �ع��مون بدء إجراءات قانونية الستعادة تلك القطع

املد�  ملكتب  تا�عة  أمر�كية  تحقيق  �جنة   �� �شارك  ا�ح�ومة،  خارج  من  البارز�ن  املصر��ن  اآلثار  العام خ��اء   �

بنيو�ورك، تحقق �� عمليات ��ر�ب آثار مصر�ة واسعة ا�جال، وأن املساهمة املصر�ة �� التحقيق، �شمل البحث  

 26والتق�ىي وراء القطع املشتبھ �� ��ر���ا من مصر، ومدى تورط مسؤول�ن �� قطاع اآلثار.

ا شككت �� مستندات ملكيتھ، وقدمت  ، عندم27م2019و�الرغم من نجاح القاهرة �� استعادة تابوت نجم عنخ عام  

ا�خصوص ��ذا  بنيو�ورك  ما��اتن   �� العليا  ا�حكمة  إ��  سل�ي 28دعاوى  القضية، موقف  تجاه  اآلن  فإن موقفها   ،

وضعيف، ور�ما يرجع هذا، لتخوف القاهرة من ا��ام مسؤول�ن مصر��ن كبار بتلك القضية، أو ور�ما ي�ون نتيجة 

 القاهرة لتالفيھ.  قصور إداري وقانو�ي ال �س��

 خاتمة

متحفي اللوفر  حيال تلك التطورات املتسارعة؛ من التحقيقات الفر�سية واألمر�كية بقضية ��ر�ب اآلثار املصر�ة إ��  

فإنھ يجب ع��  املتحدة،  العر�ية  اإلمارات  لدولة  اإليجا�ي  املوقف  بنيو�ورك، وكذا  للفنون  أبو ظ�ي وامل��و�وليتان 

 

 م. 2022مايو  27، رسقة إماراتية.. كيف خرجت “شاهدة” تعميد توت عنخ أمون من مرص لـ ”اللوفر أبوظبي” ؟، 360مرص  - 22
 م.2022مايو   27الدستور، زاهي حواس يطالب لجنة اآلثار املهربة باسرتداد لوحة توت عنخ آمون،  - 23
 م.   2022مايو  30، ملاذا تتجاهل مرص تحقيقا فرنسيا برسقة آثارها وبيعها لإلمارات؟، 21عريب  - 24
 م. 2022يونيو  9ف من املرتوبوليتان، صدى البلد، تقرير أمرييك: مرص تعتزم بدء إجراءات قانونية الستعادة خمس تح - 25
 م. 2022يونيو  2العريب الجديد، مصادرة آثار مرصية مرتبطة بعصابة تهريب من متحف مرتوبوليتان يف نيويورك،  - 26
 م. 2022يونيو  14اليوم السابع، مرص تستضيف املؤمتر اإلقليمي األول حول "مكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب"،  - 27
 م. 2019سبتمرب  30ر اليوم، «نجم عنخ».. قصة تابوت «كاهن مرصي» نجحت مرص يف استعادته من أمريكا، أخبا - 28
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أن  إ��  �ش��  القضية  أن مسار  وخاصة  التحقيقات،  تلك   �� واملشاركة  أوسع،  �ش�ل  التحرك  املصر�ة  السلطات 

أن اآلثار املصر�ة املذ�ورة بالتحقيقات، قد وصلت متحفي اللوفر  نتائجها ست�ون �� صا�حنا، ف�ل الشواهد تؤكد  

أبو ظ�ي وامل��و�وليتان للفنون بنيو�ورك بطرق غ�� مشروعة، وأنھ حتما ستعود إ�� مصر طبقا للقوان�ن الدولية، 

 وما ع�� مصر اآلن؛ إال أن تتدخل �� التحقيقات وُتثبت من طرفها ملكي��ا لتلك القطع.  

ا إ�� مصر سيتم �ش�ل و�ذا تدخلت  بالش�ل املطلوب واملناسب، فإن عملية إعادة تلك اآلثار  �� القضية  لقاهرة 

أسرع، هذا فضال عن أن هذا التدخل سُيعطي انطباعا دوليا أن القاهرة لن تتنازل عن حقوقها أبدا، ما يجعل مافيا  

   تجارة و��ر�ب اآلثار يضعون موقف مصر هذا بحسبا��م �� املستقبل.     

ول�ي �ستطيع مصر القيام بدورها املطلوب، تجاه هذه القضية، وأشباهها، فيجب ع�� القاهرة أوال أن �عمل ع�� 

�شئت منذ سنوات لهذا الغرض، ال تتناسب 
ُ
تطو�ر إدارة اآلثار املس��دة با�جلس األع�� لآلثار، فهذه اإلدارة ال�ي أ

ر املصر�ة من ا�خارج أمر �خم وصعب، وال بد من تبنيھ من أع�� إطالقا مع األهداف املرجوة م��ا؛ فاستعادة اآلثا

املطلو�ة،  البشر�ة  الكفاءات  ب�ل  ُتَمد  مصر  آثار  الستعادة  قومية  �جنة  إيجاد  فأق��ح  ولذا  الدولة،   �� سلطة 

 ��ا.  واإلم�انات العلمية، واملالية، والقانونية، والدبلوماسية، ال�ي تجعلها قادرة ع�� تحقيق الهدف املرجو م
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