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تعامل علماء اآلثار مع أهرامات البوسنة بشيء من الحذر والتحفظ

(الجزيرة نت)

إبراهيم القديمي-سراييفو
أثار اكتشاف أهرامات البوسنة التً أعلن عنها عام  2005دهشة كبٌرة بٌن علماء اآلثار الذٌن تعاملوا مع األمر
بشًء من الحذر والتحفظ فً ذلك الوقت.
وجاء مإتمر وادي أهرامات البوسنة ،الذي استضافته سراٌٌفو فً المدة بٌن  25و 30أغسطس/آب الجاري
بمشاركة متخصصٌن من مصر والسعودٌة والصٌن وروسٌا والمملكة المتحدة وبولندا والنمسا والمجر وكرواتٌا
والجبل األسود والبوسنة والهرسك ،لٌزٌل اللبس وٌدحض الشك الذي قوبل به االكتشاف من داخل وخارج البوسنة.
كبت المنطقة
وقد اختلفت وجهات نظر المشاركٌن بٌن مإٌد ومعارض حٌث اعتبر رئٌس المإتمر إنكار االكتشاف رأٌا صادرا
عن جهل غٌر مدروس هدفه كبت المنطقة وعدم انتعاشها سٌاحٌا ،مدلال على صحة رأٌه بتوفر خصائص
األهرامات فً هذا الموقع األثري.
وقال عالم اآلثار نبٌل سوٌلم للجزٌرة نت "حتى اآلن نجهل الحقبة التارٌخٌة التً ٌعود إلٌها بناء هذه األهرامات
وكل ما نستطع قوله إنه تشكل جٌولوجً تدخل فٌه اإلنسان".
وإلى هذا الرأي ذهب الخبٌر الجٌولوجً علً بركات مإكدا للجزٌرة نت أنها أهرامات مشكلة ولٌست بنائٌة وتشبه
إلى حد بعٌد أبو الهول الذي كان فً األصل عبارة عن تل صخري وتم تشكٌله وتعدٌله.

سبب المعارضة
وٌعود السبب األساسً فً هذه المعارضة إلى ادعاء مإسسة الهرم
البوسنً أن هذه األهرامات -التً تعد األكبر من نوعها فً العالم حٌث
تصل إلى ارتفاع  220مترا -بنٌت قبل  12ألف عام من قبل حضارة
غرٌبة.
وٌفترض بركات أن هذا االكتشاف كان سٌؤخذ رواجا أكبر بٌن العلماء لو
قٌل إنها تالل شكلت بتدخل اإلنسان لتؤخذ شكل هرم ،مإكدا وجود
علٌها
حضارات متطورة فً هذه المنطقة تعود إلى ما قبل التارٌخ دلت
المكتشف سمير عثمانوفيتش :هي فعال أهرام
أدوات حجرٌة وتماثٌل ورسومات ونقوش موجودة فً متحف فٌسكو ال
بديل القنوات الداخلية (الجزيرة نت)
تقل شؤنا عن أي حضارة عرفت فً العالم.
وٌذكر مكتشف األهرامات عددا من القرائن الدالة على صحة اكتشافه األثري ومنها القنوات الداخلٌة التً اكتشفت
بالداخل والتً تربط األهرامات وبعض البناٌات الحجرٌة العجٌبة.
وقال سمٌر عثمانوفٌتش للجزٌرة نت تؤخذ األهرامات البوسنٌة خمسة مسمٌات هً أهرامات الشمس وأهرامات
القمر وأهرامات التنٌن وأهرامات الحب وأهرامات األرض ،مإكدا أن البحث والدراسة المتواصلة سٌإدٌان إلى
الحقائق العلمٌة.
رأي مغاير
غٌر أن عمٌد كلٌة اآلثار بجامعة القاهرة كان له رأي مغاٌر إذ اعتبر هذا
االكتشاف نوعا من التخمٌن ،مإكدا عدم وجود أدلة تارٌخٌة مقنعة تثبت
صحة هذا الرأي.
وقال عالء الدٌن شاهٌن للجزٌرة نت حتى اللحظة لم ألمس ما ٌجسد دور
اإلنسان فً بناء هذه األهرامات ،منوها إلى أن القنوات المائٌة ربما
تشكلت بفعل األمطار أو كانت مخابئ طبٌعٌة لألتراك أو لإلمبراطورٌة
البوسنٌة المبكرة ،وٌرى أن األدلة بحاجة إلى إعادة تفسٌر وتقٌٌم دون قفز
للنتائج بهدف الوصول للحقٌقة.

القنوات ربما تشكلت بفعل األمطار فكانت
مخابئ لألتراك أو البوسنيين (الجزيرة نت)

أما خبٌر الترمٌم وصٌانة اآلثار محمد عبد الهادي فقد أكد للجزٌرة نت أنه
لم ٌجد أي مسحة تارٌخٌة فً المواقع التً زارها ،مدلال على رأٌه بعدم عدم وجود أٌة وثٌقة تارٌخٌة تإكد أن هذه
األماكن كان لها دور تارٌخً فً أي فترة زمنٌة.
وقال إن هذا االكتشاف نبع تحت مظلة عمل دعائً بحت ثم تحول بقدرة قادر إلى أهرامات البوسنة ،وقبل فترة
قٌل إنها أهرامات ثم تحولت بعد المناقشات بٌن الخبراء إلى تل هرمً.

المصدر :الجزيرة

تعليقات القراء
أ  .د  .محمد جمال صقر
القاهرة
أما أنا فال أستبعد وجود مثل أهرام مصر فً غٌر مصر  -وال سٌما فً شرق آسٌا ووسطها وجنوبها وجنوب
أوروبا وعامة أفرٌقٌا وفً أمٌرٌكا وال سٌما وسطها  ،مإمنا بؤن هذا األمة العظٌمة من العرب القدماء
المتفجرٌن من الٌمن السعٌد  ،المنتشرٌن فً أرجاء األرض  ،قد حملوا معهم ثقافتهم  ،ثم مثلوها فً كل مكان
حلوه  ،حتى صار الناس ٌكتشفون أعاجٌبهم قلٌال قلٌال كل حٌن  ،وال ٌعترفون لهم بها حقدا علٌهم أن ٌعود إلٌهم
أصل الحضارات وفصلها !

خواطر مسلم عادى جدا
egypt
بسم هللا الرحمن الرحٌم...إذا كانت عقدة الشعر األصفر والبشرة البٌضاء بٌن العامة فى بالدنا فهل انتقلت
العدوى إلى الصحافة وهل البوسنة تحتاج كل ٌوم خبر لقد مللنا هذا إلنه ٌبدو متعمدا لغرض ما !!! إذا كنتم
تهتمون باألقلٌات المسلمة فماذا عن كشمٌر والهند والصٌن وتاٌالند وإٌران لماذا لم تغوصوا فى هذه المجتعات
كما تفعلون فى البوسنة
لم ال؟ -مانسالر
هناك
شكرًر ا للمقال على إثراء ثقافتنا ،وأتمنى أن ٌخرج الدارسون بنتٌجة أنّن أهرامات البوسنة هً نتاج نشاط إنسانًّن .
لع ّنل ذلك ٌبعث على التعقل تجاه انبهار البعض بؤهرامات الجٌزة ،التً هً منشآت تعبر عن تؤلّنه بعض الحكام
أكثر مما تعبر عن التحضر .وهللا اعلم.
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