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ّ
تسلم ،اليوم املديرية العامة لآلثار اللبنانية 18 ،قطعة فسيفساء كانت الجمارك
اللبنانية قد ضبطتها قبل عام ونصف .تنفرد «األخبار » بنشر القصة الكاملة لرحلة
تهريب هذه القطع ،واإلجراءات التي اتخذت من أجل إعادتها ،ما يضيء على حجم
الغطاء والتوطؤ الفاضح في ملف تهريب اآلثار السورية
جوان فرشخ بجالي
ال� �ح ��رب ال� ��دائ� ��رة ف ��ي س ��وري ��ا ت �ق �ت��ل امل��واط �ن�ي�ن،
تقضي على املؤسسات واالقتصادّ ،
تدمر البالد
ومنشآتها ،وتقضي أيضًا على تراثها وتاريخها
وآث��اره��ا .ال ت��رف في الحديث عن ه��ذا املوضوع.
فتدمير اآلث ��ار أو سرقتها وامل�ت��اج��رة بها ليس
إال ال��وج��ه اآلخ ��ر لعملة واح ��دة ت�ه��دف إل��ى قتل
س��وري��ا ع�ل��ى ك��ل األص� �ع ��دة .وه ��و أم ��ر ال ي�ح��دث
بشكل فوضوي ،بعدما باتت عملية سرقة املواقع
األث��ري��ة ممنهجة ،وي�ج��د امل �ت� ّ
�ورط��ون ف�ي�ه��ا ،من
ومهربني ،ما ّ
ّ
يبررون به فعلتهم البشعة
سارقني
وغ�ي��ر ال�ق��ان��ون�ي��ة .ال�ح��ادث��ة األخ �ي��رة ال�ت��ي تعيد

لماذا تسرق اآلثار؟

ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة إل��ى ال �ض��وء ه��ي م�ح��اول��ة تهريب
 18قطعة فسيفساء كانت الجمارك اللبنانية قد
ّ
ضبطتها قبل عام ونصف العام .وتسلمها اليوم
امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�لآث��ار ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة إل ��ى وف ��د من
املديرية العامة لآلثار واملتاحف السورية.
وفي التفاصيل التي حصلت عليها «األخبار» أن
عملية تهريب القطع جرت في شهر تشرين األول
ـ �ـ أك�ت��وب��ر  .2012ي��وم�ه��ا ع�ب��ر ال �ح��دود اللبنانية
ب ��اص س� ��وري ي�ح�م��ل رق �م��ًا م��ن م�ح��اف�ظ��ة إدل ��ب،
وكان على متنه عدد ضئيل من الركاب .ال شيء
ّ
للمار على الطريق .ولكن ،ولغاية ما ،أوقف
مريبًا
حاجر ّ
طيار للجمارك اللبنانية الباص ،وطلب
ّ
الترجل وفتح غطاء األمتعة في الجزء
من سائقه
ال�س�ف�ل��ي ،ف�ك��ان��ت امل �ف��اج��أة 18 :قطعة فسيفساء
م�ل�ف��وف��ة وم �ك��دس��ة ب� ّع�ض�ه��ا ف ��وق ّب �ع��ض .ك��ان��ت
قطع الفسيفساء موضبة كما ي��وض��ب السجاد
في البيوت ،وه��ذا هو االس��م ال��ذي يطلقه عليها
امل �ه� ّ�رب��ون :س �ج��اد .ذل��ك ألن��ه ح�ين ي�ج��ري نزعها
م��ن األرض ،ت�غ�ط��ى بقطعة م��ن ال �ق�م��اش عليها
الصق قوي يقتلع الحجيرات الصغيرة امللصقة
بعضها ببعض منذ أكثر ّمن  2000سنة ،ثم يبدأ
بلف الفسيفساء مثلما ُيلف السجاد ،وترفع عن
األرض ،وحينما تقع األحجار الصغيرة ،يجري
ال�ت�ق��اط�ه��ا ألن ��ه ح�ي�ن�م��ا ي �ع��اد ف �ت��ح ال�ف�س�ي�ف�س��اء
ت� ّ
�رم��م بحجارتها األص�ل�ي��ة .وه��ذا م��ا حصل مع
ّ
الفسيفساءات املكتشفة ،التي سلمتها الجمارك
إلى مكتب السرقات الدولية .وكشف علماء آثار
من املديرية العامة لآلثار اللبنانية على القطع
وأكدوا للسلطات اللبنانية أنها أصلية ،وسورية
املصدر .وأتى تقرير املديرية ليشكل الفاصل في
املحكمة التي مثل أمامها سائق الباص بتهمة
ال �ت �ه��ري��ب ،م��ع أن م�ح��ام�ي��ه ح� ��اول م � ��رارًا تغيير
الجنحة من تهريب إلى نقل مقتنيات شخصية
ح��دي�ث��ة ال�ص�ن��ع ،إال أن امل��راف �ع��ات ل��م ت�ن�ف��ع أم��ام
تقرير عاملة اآلثار ،لور سلوم.
ه �ك��ذا ص ��در ال�ح�ك��م ب��إع��ادة ال�ق�ط��ع إل ��ى س��وري��ا،

فحفظتها املديرية العامة ل�لآث��ار ف��ي مخازنها،
وب ��دأت امل��راس�ل�ات م��ع ال�س�ل�ط��ات ال�س��وري��ة التي
ب�ع�ث��ت ف��ري �ق��ًا ّأول مل�ع��اي�ن��ة ال �ق �ط��ع وال �ت��أك��د من
أنها سورية امل�ص��در .فتم اللقاء في ح��زي��ران في
أحد مخازن املديرية ،وحضر من الشام للمهمة
امل��دي��ر ال�ع��ام للتنقيب وال��دراس��ات األث��ري��ة أحمد
الطرقجي ،ومدير مخابر الترميم العلمية الدكتور
ك�م�ي��ت ع�ب��دال�ل��ه وه ��و م�خ�ت��ص ف��ي الفسيفساء،
وك � ��ان م �ع �ه��م م��اه��ر ج �ب��اع��ي م � ّ
�رم ��م ف�س�ي�س�ف��اء.
ُع��رض��ت ال�ق�ط��ع أم ��ام ال�ف��ري�ق�ين ،وك��ان��ت ال��وج��وه
ّ
ّ
وتتبدل املعالم ،كلما تم الكشف عن قطعة
تتلبد،
ت�ل��و األخ � ��رى .ف��ي ب��داي��ة ال �ل �ق��اء ك ��ان ال �س��وري��ون
م�س�ت�م�ع�ين ،ي�ص�غ��ون إل ��ى زم�لائ�ه��م اللبنانيني،
وال يبدون رأيهم بسرعة ،ويستفسرون بأسئلة
ب �س �ي �ط��ة .وك ��ان ��ت ال� �ب ��داي ��ة م ��ع ق �ط��ع ف�س�ي�ف�س��اء
ف ��ي ح� ��ال م ��ن ال �ت ��ده ��ور ال �ك �ب �ي��ر ،ف �ك��ان��ت ال�ق�ط��ع
ال �ح �ج��ري��ة ال �ك �ب �ي��رة ن�س�ب�ي��ًا (م��رب �ع��ة ال �ش �ك��ل من
سنتيمتر واح� ��د) ت�ق��ع ع�ل��ى األرض ،م��ا ص� ّ�ع��ب
على الحضور تحديد شكل الرسمة األصلية في
اللوحة .واألخيرة كانت قد قطعت إلى  11قطعة
صغيرة مربعة الشكل ،بحيث وج��ب وص��ل هذه
ال�ق�ط��ع ب�ع�ض�ه��ا ب�ب�ع��ض مل�ع��رف��ة ص ��ورة ال�ل��وح��ة
ك��ام �ل��ة .ث��م ب ��دأ ف � ّ�ك ال�ف�س�ي�ف�س��اءات ال �ت��ي تصغر
فيها القطع الحجرية ،وبدأت تبرز الوجوه على
ّ
تصور
اللوحات والكتابات باألحرف اليونانية.
إح��دى اللوحات مشاهد من ملحمة هوميروس

لبنان هو من الدول المجاورة الوحيدة التي
أبلغت سوريا عن قطع أثرية يجري تهريبها

لم يتم الجزم إن كانت القطع اصلية بأكملها

صورة جوية ملوقع أفاميا سنة 2010

ت� �ن ��زف س ��وري ��ا آث� ��اره� ��ا ال� �ي ��وم ل�لأس �ب��اب
نفسها التي سبقتها إليها دول مثل العراق،
ولبنان ،وفلسطني ،وقبرص ،ومصر ،وكل
دول أفريقيا ،والهند ،وأفغانستان ...سوريا
ال تنزف آثارها بسبب الحرب الدائرة فيها
فقط ،بل بسبب س��وق اآلث��ار الرائجة التي
تنتظر ال�ح��روب لتثبت جبروتها ف��ي دول
ت��دور الصراعات في حماها فتقتل مع ما
تقتله مبدأ املحافظة على التاريخ واآلثار.
ً
سوريا تنزف آثارها ألن هناك دوال تسمح
ألف ��راده ��ا وم�ت��اح�ف�ه��ا ب �ع��رض ق�ط��ع أث��ري��ة
ل �ح �ض��ارات ال ت�م��ت إل�ي�ه��ا ب�ص�ل��ة .س��وري��ا
ت�ن��زف آث��اره��ا ألن س��وق اآلث��ار ه��ي الثالثة
في العالم من حيث التهريبّ ،
ويقدر املبلغ
السنوي للقطع املبيعة في السوق بما يفوق
مئات ماليني الدوالرات .سوريا تنزف آثارها
ألن ب�ع�ض��ًا م��ن أص �ح��اب امل�ل�اي�ي�ن ي�ه��وون
اقتناء القطع األث��ري��ة وي��ؤم�ن��ون ب��أن ش��راء
ال�ت�ح��ف «ي�ن�ق��ذه��ا» م��ن ب��راث��ن ال��دم��ار ،فهم
بالتالي فاعلو خير .سوريا تنزف آثارها
ألن هناك من يعرف أن التحف األثرية ذات
�ال ودائ��م ،وامتالكها يعني
م��ردود م��ادي ع� ٍ
حيازة كنوز .كل هذه األسباب باتت شبه
ثابتة في الالوعي الجماعي ،مع العلم بأن
القسم األكبر يدرك أن من الخطأ الحصول
على اآلثار ،لكنها عندما تكون رمزًا للثراء،
ُ
تحنى لها الرؤوس.

موقع أفاميا سنة  2012وقد تحول الى «سطح القمر» بسبب السرقات

ّ
املصورة
 Odysséeوقد كتبت أسماء الشخصيات
باليونانية .وبقي التشويق ّ
سيد امل��وق��ف حتى
ج��رى فتح آخ��ر قطعة وه��ي األك�ب��ر حجمًا 3.40
* ،2.10والتي تتميز عن باقي القطع بدقة رهيبة
ف��ي ال �ت �ص��وي��ر وب��اس �ت �ع �م��ال ح �ج��ارة ال ي�ت�ع��دى
حجمها  3م�ل��م .وك��ان��ت ال�ل��وح��ة ت �ص� ّ�ور فصول
السنة األربعة بشكل وجوه على الزوايا ،أما في
ال��وس��ط ف��رس��وم لشخصيات وللحياة اليومية،
وب � ��رزت ف��ي اإلط � ��ار ال �خ��ارج��ي ل��وح��ات ل�لأب��راج
الفلكية املعروفة ال�ي��وم ،ما شرحه مدير مخابر
الترميم العلمية الدكتور كميت عبدالله بالقول
إن «تصوير األب��راج بشكلها الحالي يعود إلى
ال�ق��رون امل��اض�ي��ة ،وك��ان��ت ق��د اكتشفت على قطع
ف �س �ي �ف �س��اء أخ� � � ��رى» .وع � ��ن ص �ح��ة ه � ��ذه ال �ق �ط��ع،
ي��ؤك��د أن��ه «ال يمكن ال�ج��زم إال بعد دراس ��ة طرق

قطع الحجارة في مختبرات ترميم املديرية في
ال �ش��ام» .وأك��د أن القطعة األخ�ي��رة «متحفية من
ّ
وتعد لوحة فنية قيمة من الناحية
الطراز األول.
الفنية ومصدرها شمال سوريا».
وتجدر اإلش��ارة إلى أن بعض القطع قد ال تكون
أص�ل�ي��ة بأكملها ول�ك��ن أض�ي�ف��ت إل�ي�ه��ا تفاصيل
ووج� � ��وه ،وذل � ��ك ب �ه��دف رف ��ع س �ع��ر م�ب�ي�ع�ه��ا في
ال �س��وق ،وه��ذا م��ا ي�ش��رح وض��وح التفاصيل في
ه ��ذه ال�ق�ط��ع م��ن ال�ف�س�ي�ف�س��اء ،ف�ت�ب��دو ك ��أن صف
الحجارة كان على القماش ،أي إنها غير منتشلة
من األرض.
وفي انتظار اإلجراءات املخبرية في الشام للتأكد
من أن القطع أصلية ،يمكن التأكيد أن ه��ذه أول
ع�م�ل�ي��ة ت �ب��ادل ق �ط��ع أث��ري��ة س��وري��ة م �ن��ذ ان ��دالع
االح��داث في سوريا .ويشهد املدير العام لآلثار
واملتاحف في سوريا الدكتور مأمون عبد الكريم
بأن «لبنان هو من الدول املجاورة الوحيدة التي
أبلغتنا وتواصلت معنا بخصوص قطع أثرية
ت��م تهريبها وم��ن ث��م اح�ت�ج��ازه��ا .وه��ذه العالقة
اإلي �ج��اب �ي��ة ت��ؤك��د أن ل �ب �ن��ان ه ��و امل �ه �ت��م حقيقة
بمكافحة تهريب اآلث��ار ال�س��وري��ة ،ومشكورة له
جهوده وصدقيته».
من جهته ،يؤكد الدكتور أسعد سيف أن «تبادل
القطع جرى بني اإلدراتني العلميتني في البلدين،
اللتني تعنيان باملحافظة على اآلثار ».

السالح مقابل اآلثار

ي�ش��رح امل �ق� ّ�دم ن�ق��وال س�ع��د ،م��ن م�ك�ت��ب ال�س��رق��ات
ال ��دول� �ي ��ة ،وامل �ح �ق��ق ف ��ي ق �ض �ي��ة ال �ف �س �ي �ف �س��اء أن
«عمليات تهريب اآلث��ار السورية إل��ى لبنان هي
واق��ع نتعامل معه منذ س�ن�ين ،ولكنه ف��ي تزايد
م�ن��ذ ان ��دالع ال �ح��رب ،وي��وج��د ل��دي�ن��ا أك�ث��ر م��ن 60
تقريرًا عن سرقات وقعت في السنتني األخيرتني،
ّ
ويعد هذا العدد مرتفعًا ألنه داللة واضحة على
ضخامة التهريب .فالحرب الدائرة في األراضي
السورية تغرق البالد أكثر فأكثر في دماء أهلها
ً
أوال وف��ي ك� ّ�م ه��ائ��ل م��ن ال��دم��ار ث��ان�ي��ًا .وح�ي��ث ال
ت�ط��ال ال�ق��ذائ��ف ت��ذه��ب امل �ع��اول .امل��واق��ع األث��ري��ة،
ح �ت��ى ت �ل��ك ال �ب �ع �ي��دة امل� �ن ��ال ،ل��م ت�س�ل��م م ��ن حمى
ال �ح��رب ال��دائ��رة .ه �ن��اك ،ل��م ي�غ��رق ت��اري��خ س��وري��ا
ّ
املحمل بالقطع األثرية.
في ال��ردم بل في التراب
ّ
فالتالل األثرية باتت أرضًا مباحة ،وكل يجد في
الحفر فيها غايته ومبتغاه .منهم من ّ
يبرر نبش
اآلث��ار ليلصقه بقضية ،وآخر من ّ
يبرره ملحاربة
ّ
الحر أق� ّ�روا في أكثر
العوز! مقاتلون من الجيش
م��ن ت�ق��ري��ر ص�ح��اف��ي ب��أن�ه��م ي�ج� ّ�ي�ش��ون قسمًا من

ّأرخ الخبراء قطع الفسيفساء للفترة الرومانية وإعتبروا ان نمطها الفني معروف في شمال سوريا

