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بحثًا عن القراصنة

ّ
بأنه ّ
يضم املجموعة األكبر من الفسيفساء في الشرق األوسط
التاريخي
(هيرفي بار ــ أ ف ب)
ُ
في «متحف برلني» بعدما نقلت كل قطعة على
ح��دة عبر نهر دجلة إل��ى البصرة .وكما أملانيا،
استحوذت فرنسا على قطع عدة ووضعتها في
متحف «اللوفر» عن طريق قنصلها في املوصل.
وف � ��ي س� �ي ��اق ت ��أك� �ي ��ده ع � ��دم ص� �ح ��ة م� ��ا ذك ��رت ��ه
«بونهامز» عن تاريخ اكتشاف القطعة األثرية
ّ
في شرق سوريا ،قال املصدر املذكور إن هرمزد
ّ
رس��ام حفر فيها ب�ين ع��ام��ي  1853و ،1854قبل
أن ي��أت��ي ال�ب��ري �ط��ان��ي ول �ي��ام ك�ي�ن�ي��ت ل��وف�ت��وس
وي�ع�م��ل م��ن س�ن��ة  1877إل��ى  .1879ب��اخ�ت�ص��ار،
ُ
املواقع األثرية اآلشورية لم تمس بعد ذلك على
م��دى  60عامًا ،إل��ى أن استأنف فريق «املدرسة
البريطانية لآلثار» في العراق الحفر في 1949

َ
ال تفاصيل إضافية إذًا .لكن ال��واض� َ�ح أن هذا
ّ
ال�ع�م��ل يسير بتنظيم دق �ي��ق ،ووف ��ق هيكلية
«مافيوية» وف��ر لها االن �ف� ُ
لات األم�ن��ي املطلق،
ّ
وغياب سلطة الدولة ،مناخًا «مثاليًا» ملمارسة
ّ
ٌ
عملها في تهريب اآلثار .وهو عمل يبدو مسلمًا
أنه لم يتوقف يومًا حتى أيام االستقرار األمني،
ّ
شأنه في ذلك شأن جميع أعمال التهريب ،لكن
الوضع القائم في ظل الحرب أتاح «ازده��اره»
بشكل أكبر .التقارير الصحافية التي تناولت
ه��ذه الظاهرة كثيرة ،ويتضح م��ن خاللها أن
هذه األعمال مورست ،وما زالت ،بكثرة ،ال في
مناطق الشمال السوري فقط .يشهد الجنوب
أيضًا نشاطًا ُمكثفًا ،وتقوم الحدود األردنية
ب��دوره��ا على أك�م��ل وج��ه .كما ق��ام��ت ال�ح��دود
اللبنانية بهذا ال��دور ،حتى وق��ت قريب .ومن
املعروف أن معظم املواقع األثرية في سوريا،
سلطة الدولة سواء
يقع في مناطق خارجة عن َ
في درعا ومحيطها ،أو في ريفي حلب وإدلب،
وفي دير الزور ،وغيرها.

ب�ق�ي��ادة م��اك��س م��ال��وم��ان ،واس�ت�م��ر حتى .1963
وق��د سبق أن ُوج��د ف��ي منطقتنا تمثال آلش��ور
ناصربال الثاني في حالة ممتازة ،إضافة إلى
أس ��ود ض�خ�م��ة ب ��رؤوس ب�ش��ري��ة وأج �ن �ح��ة ،كما
ج��رى تحديد أم��اك��ن ق�ص��ور لشلمنصر الثالث
وآشور ناصربال الثاني ،واكتشف هنري اليارد
لاّ
العائدة إلى شلمنصر الثالث.
املس ت السوداء
ُ
الحقبة
الئ�ح��ة اآلث ��ار ال�ه��ام��ة املكتشفة م��ن تلك ّ
ط��وي�ل��ة ج � � ُدًا ،ل�ك��ن ال ب��د م��ن اإلش � ��ارة إل ��ى أن�ه��ا
بمعظمها نقلت إلى أوروبا.
هذه الحالة تطرح أسئلة جوهرية ،أبرزها :كيف
انتقلت القطع املسروقة من الشرق األوس��ط إلى
دور امل ��زادات العاملية ب�ه��ذه السهولة ،وم��ن دون

ُ
وب �ط �ب �ي �ع��ة ال� � �ح � ��ال ،ال ي �م �ك��ن ال� � ��رك� � ��ون إل ��ى
إح �ص��اءات د ُق�ي�ق��ة لحجم عمليات التهريب،
هربة التي ّ
ٌ
وقيمة اآلثار امل ّ
تقرير صدر في
قدر
آذار (م ��ارس)  2013قيمتها بملياري دوالر.
الكريم
األم��ر ال��ذي وصفه حينها مأمون عبد
ّ
املدير العام للمتاحف واآلث��ار السورية بأنه
«خبر صحافي ليس دقيقًا» ،بل «يندرج في
إط��ار التنبه إل��ى حجم املأساة التي تتعرض
ل �ه��ا اآلث � � ��ار ال� �س ��وري ��ة ع �ل��ى ي ��د امل �ج �م��وع��ات
اإلرهابية املسلحة» .أما وزي��رة الثقافة لبانة
مشوح ،فقد قللت حينها من أهمية ما يجري
ّ
تداوله في هذا السياق ،مؤكدة أن «القصد منه
التأثير سلبًا على موقع سوريا في التصنيف
ّ
العاملي» .وسواء تأثر هذا التصنيف أم ال ،لكن
ّ
املؤكد اليوم أن اآلث��ار السورية ليست بخير،
ش��أن �ه��ا ف ��ي ذل� ��ك ش ��أن ك ��ل ش� ��يء س � ��وري في
ظل ال�ح��رب .األم��ر ال��ذي يبدو أن ل��دى منظمة
َ
«اليونسكو» ما ُت ّ
قدم حياله أكثر من «اإلعراب
عن قلقها البالغ» ،بشكل مستمر.

ً
التأكد من تفاصيلها (انظر الكادر)؟ ع��ادة ،تجد
هذه القطع طريقها إلى املزادات بواسطة اختراع
اسم وهمي ألصحابها .وتعمد كاتالوغات الدور
الفرنسية ،إلى ذكر هوية
العاملية ،وبصورة خاصة
ّ
صاحب القطعة املعروضة على أنه «السيد أكس»
أو النبيلة األملانية السيدة «كان» . ...وهذا تحديدًا
م��ا ق��ام��ت ب��ه «ب��ون �ه��ام��ز» م��ع ال�ق�ط�ع��ة اآلش��وري��ة
امل �ه �م��ة ح�ي�ن ل��م ت �ح��دد ص��اح�ب�ه��ا ع �ل��ى اإلط�ل��اق.
ورغ� ��م إص � ��دار «م�ن�ظ�م��ة األم� ��م امل �ت �ح��دة للتربية
والعلم والثقافة» (األونيسكو) قانونًا في 1970
يقضي بتحريم تجارة اآلثار املنهوبة واقتنائها،
يعمد التجار ودور املزادات العاملية إلى التحايل
ّ
عليه .م��ن امل �ع��روف أن ملعظم ال�ح�ك��وم��ات وثائق
وص��ورًا لألعمال األثرية املوجودة في متاحفها،
ّ
يصعب عملية بيع عمل م�س��روق م��ن متحف
م��ا
في مزاد علني .لكن بعض املسروقات من املتاحف
تجد طريقها للبيع مباشرة وبأسعار منخفضة
إلى هواة اقتناء آثار يعرضونها في منازلهم.
ّ
ال ش� ��ك ف� ��ي أن ح �م �ل��ة ال� �ض� �غ � ّ�ط ال � �ت ��ي ق��ادت �ه��ا
«م��ؤس �س��ة س �ع��ادة ل�ل�ث�ق��اف��ة» أث� ��رت ب�ش�ك��ل كبير
على «بونهامز» ودفعتها إلى اتخاذ قرار مفاجئ
بسحب القطعة موضوع الخالف من امل��زاد الذي
ك��ان مقررًا في  3نيسان (أب��ري��ل) ضمن مجموعة
م�ن� ّ�وع��ة م��ن ال�ق�ط��ع األخ� ��رى .ف��ي ن�ه��اي��ة األس�ب��وع
ُ
املاضي« ،بدأت عالمات استفهام عدة ترسم حول
ال�ق�ط�ع��ة األث��ري��ة اآلش ��وري ��ة» ،وف ��ق م��ا أك ��د م��دي��ر
املكتب اإلعالمي لـ«بونهامز» ،جوليان روب ،في
اتصال مع «األخبار» .روب الذي رفض ّاإلفصاح
عن طبيعة الشكوك التي ظهرت ،أوضح أنها عادة
ما تكون «مخاوف من أن تكون القطعة مسروقة
أو ّ
مزيفة ،أو هناك خطأ ما في أوراقها الثبوتية».
في هذه الحاالت ،قال روب إن «بونهامز» تعمد إلى

لبنان حلقة وصل رئيسية بين سارقي
اآلثار السورية وبين السوق العالمية
العرض «إلى حني اتضاح معالم
سحب القطع من
ّ
ال�ق�ص��ة» ،مشيرًا إل��ى أن��ه ف��ي سبيل ه��ذه الغاية،
ُي�س�ت�ع��ان ب�ج�ه��ات مختلفة ع�ل��ى رأس �ه��ا «ج�ه��از
اإلن �ت��رب ��ول ،وال �ش��رط��ة ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ،وح�ك��وم��ات
الدول التي تعود إليها ّالقطع األثرية ،وخبراء فن
وآثار» .ولفت روب إلى أنه يعمل لدى «بونهامز»
منذ عشر س�ن��وات ،وخ�لال ّه��ذه الفترة «صادفت
حالتني مشابهتني ،تبينّ أنهما مسروقتان ،قبل
أن نعيد واحدة إلى إيطاليا والثانية إلى مصر».
وفي سياق الحديث عن القطع الفنية ّ
املزورة التي
ينجح أصحابها في خداع املتاحف ودور املزادات
ّ
العاملية ،سلط روب ال�ض��وء على ح��ادث��ة شهيرة
ّ
جدًا تتعلق بعائلة «غراينهالغ» .عام  ،2007ألقت
الشرطة البريطانية القبض على أفراد من عائلة
«غ��راي�ن�ه��ال��غ» ،ب�ع��د اع �ت��راف األم (أول �ي��ف) واألب
(جورج) واالبن (شون) ببيع قطع ّ
مزورة.
يومها ،نقلت صحيفة الـ«تيلغراف» ع��ن أوليف
و ّج� � ��ورج غ��ري �ن �ه��ال��غ اع �ت��راف �ه �م��ا أم � ��ام امل�ح�ك�م��ة
بأنهما كان يعلمان أن تمثال األميرة الفرعونية
«أمارنا» ّ
مزور يوم باعاه بأكثر من  800ألف دوالر
أميركي ملجلس مقاطعة مدينة بولتون عام .2003
اع� �ت ��راف ال �ث �ن��ائ��ي ال �ث �م��ان �ي �ن��ي ،ج� ��اء ب �ع��د إق� ��رار
ابنهما ش��ون ( )1961بالتهمة نفسها في جلسة
استماع سابقة أمام املحكمة ،ليصدر بحقه حكم
في تشرين الثاني (نوفمبر)  2007بالسجن أربع
س�ن��وات وثمانية أش�ه��ر بعد ال�ت��أك��د م��ن نجاحه
على مدى  17عامًا ( 1989ــ  )2006في صنع قطع
فنية م� ّ
�زي�ف��ة ،وف��ي خ��داع «امل�ت�ح��ف البريطاني»،
و«م�ت�ح��ف ف��ان غ ��وخ» ،و«م��ؤس�س��ة ه�ن��ري م��ور»،
ً
فضال عن عدد كبير من املعارض األميركية.
روب ال يستطيع تحديد املدة التي سيستغرقها
ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ص�ح��ة ال �ش �ك��وك ال �ت��ي ت� ��دور ح��ول
ّ
القطعة األث��ري��ة اآلش��وري��ة ،ألن امل�س��أل��ة مرتبطة
بعوامل مختلفة« :التحقيقات قد تنتهي قريبًا أو
قد تستغرق سنوات».
ال �ح��ظ ش ��اء أن ُي�ن�ق��ذ ت�م�ث��ال امل �ل��ك اآلش � ��وري من
البيع في لندن ّأول من أمس ،بعد الضغط الكبير
ال ��ذي م��ارس �ت��ه «م��ؤس �س��ة س �ع��ادة ل�ل�ث�ق��اف��ة» إل��ى
ج��ان��ب ناشطني ومهتمني ،لكن م��اذا ع��ن غيرها
م��ن ال�ج��رائ��م ال�ت��ي ت��رت�ك��ب ي��وم�ي��ًا ب�ح��ق تاريخنا
وإرثنا على أيدي مجهولني في مختلف املناطق
السورية وفي بلدان أخرى؟

لبنان ترانزيت
ن�ه��ب آث ��ار ال �ش��رق ل�ي��س عملية تعود
إلى عقود مضت .في القرن العشرين،
ك� ��ان ل �ب �ن��ان وس ��وري ��ا م �ح��ط اه �ت �م��ام
ال �ف��رن �س �ي�ي�ن ،واس� �ت� �ق ��ر ال� ��وض� ��ع ف��ي
العراق لصالح البريطانيني بعد هزيمة
أملانيا في الحربني العامليتني .لكن هذه
ال�ع�م�ل�ي��ات ت �س��ارع��ت ب�ش�ك��ل ملحوظ
ف ��ي ال� �س� �ن ��وات األخ � �ي� ��رة ،خ�ص��وص��ًا
ف��ي ال �ب �ل��دان ال �ت��ي ت �ت �ع� ّ�رض لخضات
سياسية وأم�ن�ي��ة .وه��ذا م��ا ح��دث في
ً
اليمن مثال ،إضافة إلى ّأن العراق ُيعتبر
ن�م��وذج��ًا ص��ارخ��ًا ،إذ ش�ه��د عمليات
ن �ه��ب م�ن�ظ�م��ة ع �ل��ى ج�م�ي��ع األص �ع��دة،
وتحديدًا بعد االحتالل األميركي.
خ� �ل��ال س � �ن� ��وات ال � �ح� ��رب ال� �س ��وري ��ة،
ّ
م��ث��ل ل�ب�ن��ان ـ �ـ وال ي ��زال ـ �ـ حلقة وص��ل
رئيسية ب�ين س��ارق��ي اآلث��ار السورية
وب�ين ال�س��وق ال�ع��امل�ي��ة .بعض جامعي
ّ
اآلث� � ��ار ال ��ذي ��ن ف��ض �ل��وا ع� ��دم ال�ك�ش��ف
ع��ن أس�م��ائ�ه��م أك� ��دوا ل �ـ«األخ �ب ��ار» ّأن
لبعض التجار اللبنانيني اليد الطولى
ف ��ي إدخ � ��ال امل� �س ��روق ��ات إل� ��ى ل �ب �ن��ان،
وال �ت �ح �ض �ي��ر ل �ن �ق �ل �ه��ا إل � ��ى األس� � ��واق
األوروب � �ي ��ة واألم �ي��رك �ي��ة .وك� ��ان الف�ت��ًا
خالل السنوات الثالث املاضية انتقال
ال �ع��دي��د م ��ن خ� �ب ��راء اآلث� � ��ار األج ��ان ��ب
والعاملني املختصني في دور املزادات
العاملية إلى لبنان ،ملعاينة املسروقات
وت �ف �ح �ص �ه��ا ق �ب��ل ن �ق �ل �ه��ا ل �ل �ب �ي��ع ف��ي
الخارج.
ال يستغرب هؤالء املهتمون «سهولة»
النقل في بلد تدخل إليه كميات هائلة
من السالح عبر البحر من دون علم
امل �س��ؤول�ي�ن وال ال �ب��واخ��ر ال�ع�س�ك��ري��ة
األجنبية املرابطة على شواطئ البحر
املتوسط .هكذا ،يصبح إدخ��ال مئات
ال�ق�ط��ع األث��ري��ة ال�س��وري��ة امل�ن�ه��وب��ة إل��ى
ل� �ب� �ن ��ان ،وخ ��روج� �ه ��ا ب �س �ه��ول��ة ،أم � �رًا
«ط �ب �ي �ع �ي��ًا» .وي� ��رى ه� ��ؤالء ّأن ال�ت�ج��ار
اللبنانيني ّ
يتفوقون على األت ��راك في
ن�ق��ل وب �ي��ع اآلث� ��ار ال �س��وري��ة امل�ن�ه��وب��ة.
ورغ� � ��م ّأن ال �ق �س��م األك � �ب� ��ر م� ��ن آث� ��ار
املتاحف السورية تمت املحافظة عليه
باستثناء ب�ع��ض امل�ت��اح��ف الصغيرة
ّ
في املناطق النائية ،إال أنه من املؤكد ّأن
املواقع األثرية املهمة التي جرى الحفر
فيها بصورة غير شرعية ،وبإشراف
خ � �ب� ��راء أج� ��ان� ��ب أت � � ��وا ع� �ب ��ر ال� �ح ��دود
امل �ف �ت��وح��ة م ��ن ت ��رك �ي ��ا ،ه ��ي امل �ص��در
األساسي لآلثار السورية التي تعرض
للبيع م�ن��ذ ث�ل�اث س �ن��وات ت�ق��ري�ب��ًا في
املزادات العاملية.

