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العامـل

الش ��رطة ،ومتكّ ��ن اللص ��وص م ��ن س ��رقة قط ��ع
مهم ��ة ،رغ ��م أن هيئ ��ة اآلث ��ار اس ��تطاعت
أثري ��ة ّ
إرج ��اع معظمه ��ا بجه ��ود الدكتور «زاه ��ي ح ّواس»
رئي ��س هيئ ��ة اآلث ��ار حينه ��ا  ،2011إال أن مافي ��ا
مهمة إلى
اآلث ��ار اس ��تطاعت تهري ��ب قطع أثري ��ة ّ
خاصة إل ��ى إس ��رائيل ،بقطع أحد
خ ��ارج الب�ل�ادّ ،
التماثي ��ل الفرعوني ��ة إل ��ى نصف�ي�ن الس ��تطاعة
مما ع ّرضها للتلف ،برأي أحد املسؤولني
تهريبهاّ ،
اإلس ��رائيليني ،كم ��ا اس ��تطاعت مراك ��ز األم ��ن
الع ��ام ف ��ي مصر  2012م ��ن ضبط أكث ��ر من 749
قطع ��ة أثرية مس ��روقة من املجم ��ع العلمي (كتب
ومخطوطات نادرة) وأباريق إسالمية ومسكوكات،
و 729قطع ��ة (بيزنطي ،يوناني ،روماني ،مملوكي،
عباسي وعثماني وغيرهم).
سوريا :أكثر البالد تع ّرضا لتخريب وتدمير اآلثار
ف ��ي فوضى الربيع العرب ��ي ،الذي حت ّول فيها إلى
آل � ٍ�ة للقت ��ل والدم ��ار ،إث ��ر ص ��راع دام ب�ي�ن النظام
واملعارضة ،س ��احقً ا احلجر والبشر ومعظم اآلثار
التاريخي ��ة الت ��ي أخذت س ��نني طويل ��ة لترميمها
وحتس ��ينها لتنمية االقتصاد الس ��وري وحتسينه
س ��ياح ًيا ،فق ��د تع ّرض ��ت للتدمير معال ��م مدينة
«حماة» األثرية ،وأحياؤها القدمية ،وثالث مواقع
مدرج ��ة عل ��ى هيئ ��ة الت ��راث العاملي في الرس�ت�ن
وحماة.
وكش ��ف الكات ��ب البريطان ��ي «روب ��رت فيس ��ك»عن
عملية ّ
منظمة لسحق آثار سوريا القدمية ،وذلك
في تقرير لصحيفة اإلندبندنت البريطانية.
دمرها قصف الطائ ��رات احلربية
< واآلث ��ار الت ��ي ّ
بالصواريخ هي كاآلتي-:
(الق�ل�اع الصليبي ��ة ،الكنائ ��س والفسيفس ��اء
الروماني ��ة ،املس ��اجد القدمي ��ة) ،كله ��ا تع ّرض ��ت
للقص ��ف والتدمي ��ر ،كم ��ا تع� � ّرض «متحف حلب»
للحرق والسلب والنهب ملعظم محتوياته األثرية
الن ��ادرة والت ��ي ال تق � ّ�در بثم ��ن ،وكذل ��ك (قلع ��ة
احلصن ،وكنيس ��ة صليبية داخ ��ل القلعة ،واملعبد
اآلش ��وري ف ��ي «تل ش ��يخ حم ��د» ،وقلع ��ة املضيق)،
كما نُهبت الفسيفس ��اء الرومانية ،وكذلك آثار في
منطق ��ة الس ��ويداء ،وجنح ��ت مافيا س ��رقة اآلثار
م ��ن تهريب مجموع ��ات أثرية ن ��ادرة وبيعها خارج
الب�ل�اد ،حي ��ث أغرق ��ت أس ��واق األردن وإس ��رائيل
وتركي ��ا بالقط ��ع األثرية الس ��ورية املس ��روقة ،كما
تي
تع ّرضت منطقة «تل كلخ -رأس ش ��مرا» األثر ّي نْ
إل ��ى العبث مبحتويات مكتب ��ة «أوغاريت الرقمية»
تؤس ��س
وس ��رقة اآلالف م ��ن محتوياته ��ا الت ��ي ّ
حلضارة بالد الش ��ام وتعود آلالف السنني وحلقبة
مهم ��ة ملعرف ��ة منش ��أ حضارتن ��ا .رغ ��م
حضاري ��ة ّ
وجهت ��ه «منظمة اليونس ��كو» من ن ��داءات إلى
م ��ا ّ
الطرفي لوقف تدمير املواقع األثرية في بالدهم
نْ
َ
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�
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رحى املعارك فيها.
اتفاقية «الهاي» الدولية حلماية املمتلكات
الثقافية 1954م
نش ��أت اتفاقية «الهاي» العاملية حلماية املمتلكات
األثرية في احلروب ،وفي حال وقوع أي نزاع مسلّح
داخل بلد واحد أو بني بلدين أو أكثر.
ّ
ومنظم ��ات دولية حلماية
كما نش ��أت ع � ّ�دة هيئات
املواقع التاريخي ��ة واألثرية من التدمير أو التلف
أهمها-:
 -1الهيئات التاريخية واملواقع األثرية
 -2املجل ��س الدول ��ي للمبان ��ي واملواق ��ع األثري ��ة
ICOMO
 -3املجلس الدولي للمتاحف الدولية ICOM
 -4املرك ��ز الدول ��ي حلماي ��ة املمتل ��كات الثقافي ��ة
وترميمها -روما CCROM
ومن املعروف أن هذه الهيئات لم تس ��تطع أن متنع
أي تدمي ��ر للمعالم األثرية رغ ��م نداءاتها املتك ّررة
ّ
لوقف القت ��ال والتخريب للمواق ��ع األثرية ،وهذا
ما حصل س ��ابقً ا في لبنان إثر احلرب األهلية في
عام 1975م والتي استم ّرت سنوات طوال ،وأ ّدت إلى
تضم ِح َق ًبا
تدمير معالم أس ��واقها األثرية ،والتي ّ
تاريخي ��ة ملبان ومعابد وكنائس ومس ��اجد ملختلف
احلض ��ارات اإلغريقي ��ة والفينيقي ��ة والروماني ��ة،
ع ��دا املبان ��ي اإلس�ل�امية واملس ��يحية وم ��ا يحتويا
م ��ن معالم تاريخي ��ة حلقباتهما التاريخية ،وأ ّدى

إع ��ادة ترميم ه ��ذه اآلث ��ار -بعد تعاف ��ي لبنان من
تل ��ك احلرب -إلى كس ��ر خزينة الدول ��ة ب َد ْين عام
يف ��وق  50ملي ��ار دوالر ،ولم تعد تذخر بكلّ طرزها
وزخارفه ��ا كم ��ا كان ��ت علي ��ه قب ��ل الهدم ،وم ��ا زال
الش ��عب اللبناني يحاول دفع مس ��تحقاته للبنوك
الدولية.
وه ��ذه دع ��وة إلى جميع الش ��عوب العربي ��ة ليكفّ وا
ع ��ن االقتت ��ال ،وعدم حتوي ��ل بالدهم إل ��ى مرعى
للمنظمات اإلرهابية واملافيا ّ
ّ
املنظمة اإلسرائيلية
التي تس ��عى لتدمير حضاراتهم وأسباب نشوئهم،
لتتف� � ّرد -فيم ��ا بع ��د -ببالده ��م وتس ��يطر عليه ��ا
بحج ��ة ّ
فك الصراع واالقتتال الدائر فيما بينهم،
ّ
وليحافظ ��وا عل ��ى مواقعه ��م األثري ��ة بعي ��دة عن
مواق ��ع االقتت ��ال ،ألن اله ��دم أس ��رع م ��ن البن ��اء،
يدمرون ��ه الي ��وم يحتاج إلى عش ��رات
وترمي ��م م ��ا ّ
الس ��نني لترميم ��ه وإعادته ،وس ��يدفعون ثمنه من
عرقه ��م وتعبه ��م ودمائهم فقط ،فض�ل� ًا عن ضياع
هو ّيته ��م ،فلتعتب ��روا م ��ن مصائب غيرك ��م لعلكم
تهتدون.
وف ��ي الع ��دد الق ��ادم -إن ش ��اء الله -يتب ��ع باجلزء
الثان ��ي (كيفي ��ة احملافظ ��ة عل ��ى تراثن ��ا العربي-
الش ��رقي اإلس�ل�امي) ،وأس ��باب الص ��راع الثقاف ��ي
وأث ��ره على تهدمي املواق ��ع األثرية من ِقبل هجمة
التم � ّ�دن احلديث ��ة ،واخلط ��ط الهندس ��ية غي ��ر
املدروسة من ِقبل احلكومات العربية.
الباحثة :آمال عربيد

