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املقاتلني للتنقيب على اآلث��ار بغية مقايضتها
بأسلحة ،وه��ذا م��ا ي��ؤك��ده علماء آث��ار يتابعون
وض��ع ال�س��وق ع��ن ك�ث��ب ،ب��ل ي��ذه��ب أح��ده��م ،وقد
طلب ع��دم الكشف ع��ن اس�م��ه ،ال��ى أبعد م��ن ذل��ك،
ف �ي �ح� ّ�دد أن االت �ج��ار «س�ل�اح م�ق��اب��ل اآلث � ��ار» يتم
حاليًا ،وبشكل مكثف في تركيا وليس في لبنان.
فالطرقات املؤدية الى لبنان باتت أرض معارك
في أكثر من موقع ،في حني أن الحدود مع تركيا
ّ
ّ
ويتحركون بسهولة كبيرة،
مشرعة ،والتجار كثر
والطائرات تنقل البضائع الى املواقع املختارة».
أم� ��ا ع ��ن ط� ��رق ال �ت �ه��ري��ب ف �ه��ي ك �ث �ي��رة وم �ع �ق��دة،
فلكل شبكة رجاالتها ومعابرها وأبطالها ...وال
يخلط امل�ه� ّ�رب��ون البضائع وال ال�ط��رق .ك��ل يعمل
في قنواته ،هذا ما يؤكده ّ
املقدم سعد .بالنسبة
إليه« ،لكل شبكة تهريب مخططاتها وعمالؤها
ّ
املصدرة
وعمالتها! وتختلف القنوات بني الدول
للممنوعات وتلك املستوردة .ففي حني أن لبنان
ّ
مصدر لآلثار أيضًا .لذا،
مستورد للسالح فهو
ف��االت �ج��ار ب ��اآلث ��ار ال ي�خ�ت�ل��ط أب � �دًا م ��ع االت �ج��ار
بالسالح» .فتجار السالح يملكون اتصاالت على
ّ
بممراتهم
مختلف ال�ص�ع��د وال ي�خ��اط��رون أب �دًا
لل��آث��ار ،وال ي�ق��اي�ض��ون ال �س�لاح ب��ال�ق�ط��ع األث��ري��ة
ألن �ه��م ل��ن ي�ع�م�ل��وا ع �ل��ى ب�ي�ع�ه��ا ،ف �ه��م ي�ق�ب�ض��ون
أم��وال �ه��م ع � ّ�دًا ون �ق �دًا .ول�ك��ن م��ن ي�ق��اي��ض ال�س�لاح
باآلثار هم السماسرة والباعة املحليون ،الذين

يبيعون القطع ،أو حتى يهدونها لحماتهم من
السياسيني املحليني الذين يعتبرونها تزيدهم
ش��أن��ًا! ف�ت�ك��ون ال�ص�ف�ق��ة م��رب�ح��ة ل�ل�ك��ل ،إال للبلد
ّ
املصدر بالطبع .ولكن ،بما أن تجارة اآلث��ار هذه
تهدف إل��ى تمويل ح��رب لها املؤمنني بها ،فهي
ب�ن�ظ��ره��م ل��م ت�ع��د غ�ي��ر م �ش��روع��ة ،ب��ل ش� ّ�رع��وه��ا،
وسهلوا ممراتها.
وبالنسبة الى طرق التهريب ،يقول ّ
املقدم سعد
إن «خارطة تهريب املمنوعات تقسم العالم الى
ق �س �م�ين :م �ص � ّ�در وم �س �ت ��ورد ،وي �م �ك��ن ال � ��دول أن
ت �ك��ون م �ص� ّ�درة ل�ب�ع��ض امل�م�ن��وع��ات وم �س �ت��وردة
ألخ� ��رى .ف�ل�ب�ن��ان م �س �ت��ورد ل�ل�س�لاح وال �س �ي��ارات
املسروقة ومصدر لآلثار والحشيشة .وبالنسبة
إل��ى اآلث��ار السورية فهو ليس وجهة نهائية بل
م�ع�ب��ر ،ل ��ذا ق��د ت�س�ت�خ��دم ط ��رق ال�ت�ه��ري��ب نفسها
ل�ل�ق�ط��اع�ين» .ول�ض�م��ان ن�ج��اح عمليات التهريب
من هذا الحجم ،هناك تواطؤ من داخ��ل األجهزة
األمنية العاملة على كل ح��دود ال��دول ،املصدرة
واملستوردة في آن واح��د .األمن العام والجمارك
هما املعنيان بهذا املوضوع ،وتواطؤ بعض من
أفرادهم يضمن وصول القطع .وبات هناك تعرفة
متفق عليها بني ّ
املهربني واملتواطئني ،وتختلف
التعرفة بحسب الكمية والحجم واألهمية للقطع
امل�ه��رب��ة .وع ��ادة تفضح عملية التهريب حينما
ّ
ال يتم التوافق على التعرفة ...فتأتي «ال��دزة» أو

املعلومة التي تصل الى السلطات غير املتواطئة
ع��ن عملية ال�ت�ه��ري��ب ،ف�ي�ج��ري ت��وق�ي�ف�ه��ا .ول�ك��ن،
م ��ا دام االت� �ف ��اق وال �ت �س �ع �ي��رات م�ت�ف�ق��ًا ع �ل �ي �ه��ا...
فالتهريب ساري املفعول».

سطح القمر أو التل األثري؟
ال إحصاءات رسمية عن حجم السرقة في سوريا،
ول�ك��ن ال �ص��ور ال�ج��وي��ة ق��د ت�ك��ون ح��ال�ي��ًا اإلث�ب��ات
الوحيد .في معهد األم��م املتحدة لصور األقمار
االص�ط�ن��اع�ي��ة ،ت��ؤك��د امل��راج��ع ع ��دم ت��واف��ر ص��ور
للمواقع املنتشرة على نهر الفرات ،وخاصة في
منطقة الحسكة ،ولكن دراس��ة تفصيلية لصور
أفاميا التي تقارن بني عامي  2011و 2012تبرز
ّ
ت�ح� ّ�ول ال�ت��ل األث��ري إل��ى مشهد م��ن سطح القمر.
ف��أك�ث��ر م��ن  5000ح�ف��رة ي�ص��ل ق�ط��ر بعضها إل��ى
مترين أو أكثر انتشرت في املوقع .ويخاف علماء
اآلث ��ار م��ن أن ي�ك��ون األس ��وأ م��ن ذل��ك يحصل في
م��وق� َ�ع� ْ�ي دورا اورب � ��وس وم � ��اري .وي��ؤك��د امل��دي��ر
السابق للحفريات األث��ري��ة في س��وري��ا ،الدكتور
ميشال املقدسي «أن أخ�ب��ارًا وصلت عن انتشار
ج�م��اع��ات مسلحة (غ�ي��ر مقاتلة) ح��ول املوقعني
األثريني لحماية العمال املنتشرين على أرضهما،
الذين ينبشون املوقع بال انقطاع».
ول�ك��ن م��ن ي�س��رق اآلث ��ار ف��ي س��وري��ا ح��ال�ي��ًا؟ لكل
منطقة شبكة خاصة بها .ففي املناطق الحدودية

يطلق املهربون على الفسيفساء إسم «سجادة» وهكذا نقلت في الباص الى لبنان

يقايض السماسرة السالح باآلثار
فيبيعونها أو حتى يهدونها لحماتهم
من السياسيين المحليين

مع تركيا ،الخاضعة لسلطة الجيش الحر ،تنشط
م��اف�ي��ات ال�ت�ه��ري��ب واالت �ج��ار ب��ال�س�لاح ،ف��ي حني
تنشط ف��ي امل�ن��اط��ق ال�ت��ي ال ت ��زال ت�ح��ت سيطرة
ال �ج �ي��ش ال� �س ��وري ال �ن �ظ��ام��ي امل��اف �ي��ات امل �ص� ّ�درة
جار
للقطع إل��ى س��وق اآلث��ار .وامل��ؤك��د أن النبش ِ
في كل األراضي السورية ،ولكن يختلف بحسب
درجات األمن والعوز.
والجدير ذكره أن سرقة اآلثار ليست جديدة في
س��وري��ا ،ب��ل ه��ي م�ش�ك�ل��ة م �ع��روف��ة وت �ع��ال��ج منذ
سنني ط��وي�ل��ة ،وت�ص��ل عقوبة ال�ق��ان��ون ال�س��وري
على سرقة اآلث��ار واالت�ج��ار بها إل��ى 20سنة من
السجن .ولكن الحرب الدائرة في العراق ،وتهريب
اآلثار العراقية عبر سوريا ولبنان ،ضاعفا كثيرًا
من قوة القطاع داخل األراضي السورية ،ألنه من
امل �ع��روف أن م��اف�ي��ا ت �ج��ارة اآلث ��ار تنشط حينما
ّ
املصدرة لآلثار ،إذ
تشتعل الصراعات في الدول
ي�ص��ل ال�ت�ج��ار وي�ح�ك�م��ون ال �ط��وق ع�ل��ى ال �ح��دود،
ويرسلون عمالءهم إل��ى داخ��ل ال�ب�لاد .وف��ي أول
أي��ام االق�ت�ت��ال ت��دف��ع امل�ب��ال��غ الهائلة مقابل قطع
أثرية عادية ،فيكون ذلك بمثابة طعم وشرك ،لكن
ما إن تقع فيه الفئات الباحثة عن السيولة حتى
تعود األسعار إلى االنخفاض ويبدأ نزف القطع.
والئحة املشتركني في تهريب اآلثار طويلة :تبدأ
باملزارع الذي يبحث عن القطع األثرية ليبيعها
ف��ي ال �س��وق ،إل��ى ال�س�م�س��ار ال ��ذي يشتريها منه
ف�ي�ح�ي�ل�ه��ا ع�ل��ى ال �ت��اج��ر امل�ح�ل��ي ال� ��ذي يوصلها
�ان ع �ل ��ى ات � �ص� ��ال ب�ش�ب�ك��ة
ب � � ��دوره إل � ��ى ت ��اج ��ر ث� � � ٍ
التهريب ،واألخيرة تعبر بها الحدود إلى التاجر
األك�ب��ر ف��ي البلد امل �ج��اور ال��ذي يقيم االت�ص��االت
ب��ال �س �م �س��ار ال ��دول ��ي ،ف�ي�ع�م��ل ه ��ذا األخ �ي ��ر على
إيصالها إل��ى ت��اج��ر أك�ب��ر ف��ي ال�ع��واص��م الكبرى
يكون له ارتباطات سياسية واجتماعية «عالية
ال� �ش ��أن» .ي�ش�ت��ري األخ �ي��ر ال�ق�ط�ع��ة وي�ع�م��ل علي
بيعها إما إلى املتاحف ،أو لعاشقي جمع التحف
األثرية مباشرة (ويكون لديه زبائنه) أو لصاالت
عال.
عرض تعتبر ذات شأن ٍ

كيف نحمي اآلثار؟

كشف الخبراء السوريون على القطع للتأكد منها (مروان طحطح)

في ظل هذا الفلتان على الحدود ،وتعاظم قدرة
التهريب للمقتنيات األثرية ،وعدم تكافؤ جهود
ال � ��دول امل �ح��اذي��ة ل �س��وري��ا ،وف ��ي غ �ي��اب ض�م��ائ��ر
ال��دول امل�س�ت��وردة ل�لآث��ار ،تصبح املنظمات غير
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة امل�ل�ج��أ ال��وح�ي��د ل�ل�ح� ّ�د من
ه ��ذا االت� �ج ��ار .ف�ت�ط�ل��ق م�ن�ظ�م��ة ال�ي��ون�س�ك��و ن��داء
اس�ت�غ��اث��ة كلما ط��ال��ت ال �ق��ذائ��ف امل��واق��ع األث��ري��ة،
وتدرج مواقع التراث العاملي السورية على الئحة
ّ
املواقع املهددة بهدف حث القوات املتقاتلة على
تحييدها ،وتنضم اليها ك��ل املنظمات األخ��رى.
ول �ك��ن ،ب�غ�ي��اب ق ��وات فعلية ع�ل��ى االرض ،تبقى
ت �ل��ك ال � �ن � ��داءات م �ج ��رد ك�ل��ام ال ي �غ �ي��ر ف ��ي أرض
ال��واق��ع .ول�ك��ي نصل إل��ى محافظة حقيقية على
اآلث � � ��ار ،ي �ج��ب أن ت �ف ��رض ه� ��ذه امل �ن �ظ �م��ات ع�ل��ى
ال ��دول امل �س �ت��وردة ل�لآث��ار ق��وان�ين ص��ارم��ة تمنع
االتجار ب��اآلث��ار .الحل لوقف النزف ال يكون من
ّ
الحد من قوة
دول املصدر بل في ال�س��وق .يجب
ه��ذه ال�س��وق ،وتحويل ه��ذه التجارة ال��ى تجارة
غير شرعية ،ليس بحسب اتفاقيات اليونسكو
ّ
فحسب ،ب��ل م��ن خ�لال س��ن ق��وان�ين موجعة على
التجار والسماسرة في دول االستيراد.

تهريب ودهم
ّ
ال يوجد في لبنان شرطة متخصصة في سرقة اآلثار وتهريبها ،بل يجري التعامل مع كل معلومة
تصل إلى فرع من مؤسسات األمن على حدة .لكن بما أن سرقة اآلثار ّ
تعد من الجرائم الدولية ،يتولى
مكتب السرقات الدولية امللفات التي تعنى بها ،ال سيما القطع ّ
املعدة للتصدير ،أو اآلتية إلى لبنان
كجهة عبور .قبل أسابيع قليلة نشرت مجلة ال���ـ Sunday Timesالبريطانية مقالة تشير فيها إلى
شار
مركز لبيع قطع أثرية في منطقة الشياح ،مار مخايل ،وأك��دت كاتبة املقال التي انتحلت صفة ٍ
أن القطع أصلية .فما كان من مكتب السرقات الدولية إال أن اعتبر املقالة بمثابة إخبار ،وتم توقيف
صاحب املحل ووضعت اليد على كامل املقتنيات.
وفي حني قال صاحب املحل إنه ّزور هذه القطع وأنه يعرف املصنع ،أكد علماء اآلثار ،من املديرية العامة
لآلثار ،في تقاريرهم صحة القطع املعروضة للبيع وأفادوا أنها رومانية وبيزنطية العهد ،وأن قسمًا
ً
وبناء عليه يقبع التاجر في السجن ،والقطع في مخازن املديرية .الالفت أن علماء
منها مصدره تدمر.
ّ
آثار سوريني ،كشفوا على صور القط ،فأكدوا أنها مزورة ،ألن التفاصيل املنحوتة عليها غير معروفة
في املواقع السورية ،كما أن االشكال الهندسية املعتمدة غير موجودة في ملفات اآلثار السورية.

