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نرمم التاريخ ...ونعيد بناء الزمن ، ليظل ال�شاهد حيًا يف الذاكرة، يحكي للحياة عن احلياة. 

هدفنا االإن�شان ال احلجارة، لكننا ن�شتنطق احلجارة، ونقراأ كتب الوقت لنقول للإن�شان ق�شة 

االإن�شان. 

نعرف اأن الوقت من ر�شا�ص وموت، واأن احلرب على �شورية ت�شتهدف الوجود والهوية، والأننا 

نوؤمن باأن اجلذور هي من متنح الرتاب لون عينيه، وب�شمة اأع�شابه، وطبائع الغمام يف �شمائه، 

نحن  الفجائعي.  املوت  و�شجيج  االأعمى  الر�شا�ص  اأزيز  على  التاريخ  �شوت  يعلو  اأن  على  نعمل 

موؤمنون باأن معركتنا مع الفكر الظلمي معركة االإن�شانية كلها  ولو خ�شناها وحدنا  �شد احلقد 

والكراهية. 

ت�شري  حيث  اإىل  امل�شتقبل....  اإىل  احلياة  اإ�شارات  تراثنا  املا�شي....  الزمن  لي�ص  تراثنا 

�شورية واثقة مبجدها، مطمئنة اإىل جهود ال�شرفاء العاملني على ترميم احلكاية، لتظل على قيد 

احلياة يف فم الرواة.  

                                                                                                                وزير الثقافة 
الأ�صتاذ ع�صام خليل 
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الأحداث  ب�سبب  حقيقية  اأزمة  �سورية  يف  الآثار  قطاع  يعاين 
2015م.    -2011 بني  الأزمة  هذه  خالل  �سورية  تعي�سها  التي 
قامتة  ظالًل  اأرخت  موؤملة  اأحداثًا  الأزمة  بداية  منذ  �سورية  وت�سهد 
كل  على  �سلبًا  وانعك�ست  ال�سوريني،  حياة  تفا�سيل  جميع  على 
التي  املوؤملة  الأحداث  تطور  اإن  الآثار،  قطاع  فيها  مبا  القطاعات 

�ساهم  املناطق،  بع�ض  عن  الأثرية  وال�سلطات  املعنية،  احلكومية  املوؤ�س�سات  وغياب  البالد،  ت�سهدها 
املُمنهج  ال�َسري  احلفر  اأعمال  فتنامت  ال�سوري،  الثقايف  بالرتاث  املُحدقة  الأخطار  بتزايد  كبري  ب�سكل 
ممتلكاتنا  تهريب  اأعمال  ملحوظ  ب�سكل  تعاظمت  كما  املهنة،  هذه  احرتفت  م�سَلحة  ع�سابات  قبل  من 
من  احلَد  يف  للم�ساهمة  فعالة  اإجراءات  باأية  اجلوار،  دول  تقم  مل  الذي  الوقت  يف  احلدود،  عرب  الثقافية 
خالل  من  متر  التي  التهريب  عمليات 

حدودها، وعرب اأرا�سيها. 
ُتهدد  التي  املخاطر  حجم  ازدياد  اإن 
يفوق  بات  ال�سوري،  الثقايف  الرتاث 
لالآثار  العامة  املديرية  اإمكانات 
الدولية  املنَظمات  وطالبنا  واملتاحف، 
تراثنا  لإنقاذ  الوطنية  جهودنا  بدعم 
ثقافية  كارثة  حدوث  ومنع  الثقايف، 
الب�سرية  تراث  �ستطال  موجعة 
الكامن  قلبه  تطال  حني  جميعه 
كنا  مما  الكثري  حدث  وقد  �سورية.  يف 
وا�سعة  مناطق  واأ�سبحت  نخ�ساه، 
ال�سورية  اجلغرافية  امتداد  على 
ثقافية  »مناطق  اأنها  على  م�سنفًة 
جرائم  ا�ستفحال  جراء  منكوبة« 
املَتعمد  والتخريب  ال�سري،  احلفر 
يف  احل�سارية  ومعاملنا  الأثرية،  لأوابدنا 
احل�سكة،  )جنوب  مثل  املناطق،  تلك 
»دورا  الفرات  �ساحلية  الزور_  دير  ريف 
بع�ض  اإبال،   _ اإدلب  ريف  اأوربو�ض«، 
من  جزٌء  امليتة،  املدن  يف  الأثرية  القرى 

ريف حلب_ قلعة �سمعان وحميطها، وادي الريموك يف درعا، وجزٌء من ريف حماة _اآفاميا ...الخ(. 
ال�ستباكات  ب�سبب  معارك،  �ساحة  اإىل  ال�ساخنة   املناطق  يف  الأثرية  املواقع  بع�ض  حتولت  لقد 
ا�ستهداف  ومت  اأثرية.  وقالع  تاريخية  مبباٍن  اأ�سّر  مما  بها،  تتواجد  التي  املناطق  يف  رحاها  تدور  التي  العنيفة 
املواقع  يف  م�ساكنهم  من  نزحوا  الذين  الأهايل  بع�ض  �سكن  كما  اإيديولوجية،  لأ�سباب  الأثرية  التماثيل 
الآن  وحتى  للخطر،  معر�سة  كمواقع  اليون�سكو  لئحة  على  ال�ستة  العاملي  الرتاث  مواقع  وو�سعت  الأثرية. 

تفجري معبد بل يف تدمر 
امل�سدر:و�سائل الإعالم 
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كامل  ب�شكل  الأ�شرار  هذه  ح�شر  من  نتمكن  مل 
املواقع  هذه  بع�ض  اإىل  الو�شول  �شعوبة  ب�شبب 

الأثرية.   
ال�شرقات،  بع�ض  ال�شورية  املتاحف  و�شهدت 
الل�شو�ض  �شرق  كما  الرقة،  متحف  يف  خا�شة 
وحم�ض  النعمان  معرة  متاحف  من  القطع  بع�ض 
حماة،  متحف  من  وقطعتني  واآفاميا  الزور  ودير 
التقاليد  متاحف  من  تراثية  قطع  اإىل  بالإ�شافة 
عطية.  ودير  خا�شة  الزور  ودير  حلب  يف  ال�شعبية 
فبقيت  املتاحف،  بقية  يف  الأثرية  القطع  اأما 
الأحداث،  قبل  اآمنة  اأماكن  اإىل  نقلها  ومت  �شليمة 

تاريخ  حتى  باأمان  املتحفية  القطع  99%من  باأن  ونوؤكد 
كتابة هذا التقرير، بنهاية �شهر ت�شرين الأول عام 2015.  

الر�ؤية :
ا�شتندت روؤية املديرية العامة لالآثار واملتاحف خالل الأزمة خلم�شة عوامل رئي�شية: 

اإ�شراك  يف  جهودًا  املحافظات  جميع  يف  واملتاحف  لالآثار  العامة  املديرية  وكوادر  موظفو  بذل  التوعية:   -  1
املجتمعات  اأبناء  مع  ويتعاونون  التاريخ،  عرب  جمعهم  الذي  الثقايف  تراثهم  حماية  يف  ال�شوريني  جميع 
وحمايتها  الأثرية،  املواقع  مئات  لتحييد  وفكرية،  ودينية،  جمتمعية،  ونخب  وو�شطاء  املحلية، 
يجعل  الأهايل  جتاوب  كان  واإن  اآخر،  اإىل  مكان  من  النجاح  ن�شب  وتتفاوت  الراهنة،  الأحداث  تداعيات  من 

التفاوؤل �شيد املوقف يف اأغلب الأحيان. 
• الأر�ض، 	 هذه  متلكه  ما  بقيمة  النا�ض  لتوعية  الأزمة  بداية  يف  وطنية  حملة  اأُطلقت   : التوعية  حملة 

الغاية  لأن  ا�شتثناء،  بال  �شوري  23مليون  اإىل  ر�شالتها  وجهت  والتي  حمايته،  يف  وبدورهم 
من  للكلمة  ما  بكل  الآثار  وجت�ّشده  ال�شوري،  ال�شعب  اأبناء  يجمع  عّما  الدفاع  هي 

�لتنقيبات �ل�سرية يف موقع �آفاميا -حماة 
�مل�سدر: �ملديرية �لعامة للآثار و�ملتاحف

الأ�صرار يف قلعة احل�صن
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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التي  لل�صور  ومعار�ض  الرتاث،  بيوم  االحتفال  اأ�صكال:  عدة  احلملة  هذه  اأخذت  معنى. 
ن�صرات  اجتماعات،  املحلية،  واملجتمعات  اجلامعات  وكذلك  املدار�ض،  يف  وحما�صرات  االنتهاكات  توثق 
املنظمات  جهود  ت�صجيع  واأي�صا  الثقايف،  تراثنا  اأهمية  حول  املعلومات  لن�صر  هدفت  �صحفية، 

غري احلكومية. 
• دورًا 	 الثقافية،  الدينية،  املجتمعية،  الًنخب  خالل  من  املحلية  املجتمعات  اأظهرت  املحلي:   املجتمع  اإ�شراك   

املدن  بع�ض  يف  احلكومية  ال�صلطات  غياب  اأثناء  الل�صو�ض،  من  املتاحف  حماية  يف  جدًا  مفيدًا 
عندما   ذلك  على  مثال  االأثرية،  املواقع  من  القطع  ا�صتعادة  يف  دورًا  لعبت  كما  النعمان(.  )معرة 
يرجع  ف�صيف�صاء  لوحة  بردى  وادي  منطقة  يف  برهليا  قرية  يف  بال�صدفة  املحلي  املجتمع  وجد 

فقد  الروماين،  الع�صر  اأواخر  اإىل  تاريخها 
و�صاعدهم  االأثرية،  ال�صلطات  باإبالغ  قام 
بدم�صق  الوطني  املتحف  اإىل  نقلها  على 

من اأجل ترميمها. 
• تعاونت 	 املحلية:  ال�شلطات  مع  التعاون  تعزيز   

احلكومية  اجلهات  مع  بن�صاط  االآثار  مديرية 
واجلمعيات  واجلامعات،  احلكومية،  وغري 
تدريبية  دورات  تنظيم  خالل  من  االأهلية، 
احلاالت،  بع�ض  ويف  اجلامعات،  لطلبة 
التي  املتاحف  اإنقاذ  يف  اجلي�ض  مع  التعاون 
حم�ض  يف  �صيما  ال  كبري  خطر  يف  كانت 
يف  دوٌر  التعاون  لهذا  كان  كما  الزور.   ودير 
اأثرية  6500قطعة  من  اأكرث  ا�صرتجاع 
غري  التنقيب  ب�صبب  ا�صتخرجت  وتقليدية 
)ال�صرطة  مع  بالتعاون  االأزمة  خالل  امل�صروع 
يف  االأخرى  املخت�صة  واجلهات  واجلمارك 
دير  حماة،  حم�ض،  تدمر،  طرطو�ض،  دم�صق، 
جزء  اأن  اإىل  االإ�صارة  املهم  ومن  الخ.  الزور، 
وخمتلفة  مزورة،  كانت  القطع  هذه  من 
تندرج  وال  واالأنواع،  واالأحقاب،  االأحجام، 

�صمن قائمة القطع اال�صتثنائية.  
وحرا�ض،  وفنيني،  واآثاريني،  مهند�صني،  من  2500عامل  حوايل  اأي  العاملني  معظم  زال  العاملني:ال  متا�شك    -2
مبهمتنا  لاللتزام  اإح�صا�صهم  بت�صجيع  واملتاحف  لالآثار  العامة  املديرية  وقامت  بتفاٍن،  يعملون  واإداريني، 

امل�صرتكة وتعزيز �صعور الت�صامن بينهم. من خالل اتخاذ العديد من االإجراءات اال�صتثنائية.
يف  تقع  التي  االأثرية  املواقع  اإىل  الو�صول  العاملني  بع�ض  على  ال�صعب  من  كان  االأزمة،  هذه  خالل 
اإجراءات  اتخاذ  مت  لذلك  احلاالت،  من  كثري  يف  خطورة  ي�صكل  ال�صفر   اأن  حيث  اال�صتباكات،  اأماكن 

ا�صتثنائية لتجاوز هذه امل�صاكل منها: 
االت�صاالت  و�صائل  من  وا�صعة  جمموعة  ا�صتخدام  خالل  من  مبا�صر  ب�صكل  العاملني  مع  التوا�صل  اأواًل، 

وذلك ل�صهولة جمع ونقل املعلومات. 
يعي�صون  كونهم  للخطر  عر�صة  اأكرث  كانوا  الذين  للعاملني  حقيقية  اإن�صانية  اأزمة  هناك  كان  ثانياً، 
مبا  الدعم؛  وتقدمي  االأزمة،  من  املت�صررين  مل�صاعدة  ا�صافية  ميزانية  توفري  مت  ولذلك  ال�صاخنة،   املناطق  يف 

يف ذلك اأماكن جديدة لالإقامة اأو و�صائل للنقل، ومكاتب جديدة يف مناطق اأكرث اأمنا. 

اعالنات احلملة الإعالنية حلماية الرتاث الثقايف
امل�صدر: املديرية العامة لالآثار واملتاحف
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احلفريات الأثرية يف قلعة دم�شق
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

على  حفاظًا  مناطقهم  يف  بالبقاء  الأماكن  هذه  يف  للموظفني  ال�سماح  مت  احلالت  بع�ض  ويف 
�سالمتهم، والعمل مع املجتمع املحلي لرفع م�ستوى الوعي يف جمال حماية الرتاث الثقايف. 

• واملتاحف 	 لالآثار  العامة  املديرية  لدى  يعملون  لأ�سخا�ض  حالت  عدة  هناك   : اخلطر  اأثناء  العمل 
ا�ست�سهدوا على يد اجلماعات املتطرفة، اأو ب�سبب التفجريات، خا�سة يف اإدلب وب�سرى ودم�سق.

على  2015م  اأب  18من  يف  الأ�سعد  خالد  الباحث  ا�ست�سهد  عندما   كانت  تاأثريًا  الأكرث  احلادثة  ولعل 
يد ع�سابات داع�ض بطريقة وح�سية.  

•  اقرتاح ت�شريعات جديدة :	
قانوين،  غري  ب�سكل  املنهوبة  الآثار  وا�سرتجاع  الآثار،  ل�سو�ض  من  �سورية  يف  الثقايف  الرتاث  حماية   
الرئي�سية  الأولويات  هي  وا�ستعادته  عليه،  واحلفاظ  بلدنا  تراث  لإدارة  الالزمة،  الإيرادات  وتوليد  واملهربة، 

يف قانون الآثار اجلديد الذي �سيتم قريبًا مراجعته من قبل جمل�ض ال�سعب.
3- الطابع املهني:

بها  ات�سفت  التي  املهنية  الكفاءة  من  العايل  امل�ستوى  تاريخها؛  طوال  لالإدارة  املميزة  ال�سمات  اإحدى   
لالآثار  العامة  املديرية  و�سعت  فقد  الأزمة،  قبل  ما  اأوقات  يف  وحتى  وعامليها،  ومديريها،  �سيا�ساتها 
الذين  العلماء  جلميع  البحث  حرية  و�سمنت  الهتمام،  مركز  يف  الآثار  علم  دور  دائمًا  واملتاحف 

يعملون يف البالد. 
• اأغلب 	 يف  زمالئنا  مع  الت�سالت  �سعوبة  وبرغم  الأزمة،  من  اخلم�ض  ال�سنوات  خالل  احلفريات:  

العمل  يف  تق�سري  اأي  لديها  يكون  األ  واملتاحف  لالآثار  العامة  املديرية  التزمت  واملواقع،  املناطق 
كلما  الظروف  ب�سبب  حمدود  ب�سكل  ولكن  الأثرية  التنقيبات  ا�ستمرت  ذلك  على  وبناء  امليداين، 
خالل  من  باردة  مناطق  تعترب  التي  الالذقية،  ال�سويداء-  القدمية-  دم�سق  مثل  ممكنًا،  ذلك  كان 

م�ساركة الفرق الوطنية. 
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• �سنويًا، 	 املعتاد  الن�سر  برنامج  واملتاحف  للآثار  العامة  املديرية  االلكرتوين:وا�سلت  واملوقع  املن�شورات 
والإجنليزية،  العربية  باللغتني  الر�سمي  املوقع  بتطوير  وقامت  الإنرتنت،  على  وجودها  وكّثفت 
�سيا�سي  ا�ستخدام  اأي  عن  بعيدًا  مهنية  بطريقة  املعلومات  بن�سر  ب�سفافية  اللتزام  على  واأ�سرت 
للتعرف  ال�سوري  الثقايف  بالرتاث  العامل  يف  ال�سركاء  م�ساركة  منه  الهدف  كان  بل  دعائي،  اأو 
الثقايف  الرتاث  حماية  ويخدم  يفيد  مبا   املعلومات  تبادل  على  ي�ساعد  مما  يجري،  ما  حقيقة  على 

ال�سوري، كما ُن�سرت جميع ال�سور التي توثق الأ�سرار، و�سمحت ال�ستفادة منها جمانًا.
• ات�سالت 	 على  باحلفاظ  واملتاحف  للآثار  العامة  املديرية  جاهدت  التنقيبية:  البعثات  مواقع  حماية 

التي  املواقع  على  واحلفاظ  الأزمة،  طوال  التوا�سل  على  والبقاء  الأثرية،  البعثات  جميع  مع  ن�سطة 
روؤ�ساء  زملئنا  مع  العلمية  والأفكار  اخلربات  تبادل  خلل  من  كبري  تاأثري  لهذا  وكان  بها،  يعملون 

البعثات واأع�سائهم يف الدول املختلفة.  
4- منع االأ�شرار والرقابة: 

• بداية 	 منذ  املتحفية:  املقتنيات  وانقاذ  تاأمني 
مقتنياتها،  من  املتاحف  جميع  اإفراغ  مت  الأزمة، 
اآمنة.  اأماكن  يف  الأثرية  التحف  جميع  وُخزنت 
�سد  الإنذار  اأجهزة  تركيب  مت  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
عدد  وزيادة  والقلع،  املتاحف  بع�ض  يف  ال�سرقة 

احلرا�ض، ودوريات احلرا�سة. 
• للآثار 	 العامة  املديرية  وثقت   : التوثيق 

�سورية  يف  املتحفية  املقتنيات  جميع  واملتاحف 
بالأر�سفة  املعلومات  تقانة  فريق  وقام  اإلكرتونيًا.  
املت�سررة،  املواقع  حالة  عن  البيانات  جلميع  الرقمية 
املعلومات  نظام  اإىل  لتتحول  اأوىل  كخطوة 
الهدوء  عاد  التي  املواقع  بع�ض  ويف  اجلغرافية. 
العاملون  بداأ  احل�سن،  وقلعة  حم�ض،  �سيما  ل  اإليها 
العمل  خطط  وحتديد  امليدانية  الأ�سرار  تقييم  يف 

والتاأهيل. 
5- البعد الدويل: 

ومت  دولية،  مب�ساعدة  اخلارج  يف  الثقايف  الرتاث  جمال  يف  الأن�سطة  من  الكثري  تنفيذ  مت  الأزمة،  خلل 
الإيكوم،  ال�سارقة(،  اآثار  )مركز  الإيكروم  الإيكومو�ض،  اليون�سكو،  مع  التعاون  منها:  النتائج  بع�ض  حتقيق 
واملتحف  الأملاين،  الآثار  معهد  روما،  يف  الثقافية  الأولويات  وجمعية  العاملي،  الأوابد  متويل  و�سندوق 
تبادل  يف  الدويل،  والأنرتبول  البحرين،  يف  العاملي  للرتاث  الإقليمي  العربي  املركز  اأملانيا،  يف  الإ�سلمي 

الروؤى واملعلومات. 
الأولويات  جمعية  قبل  من  �سباط  منت�سف  يف  روما  يف  النطاق  وا�سعة  دولية  حملة  اإطلق  مت  حيث 
بعنوان  وثائقي  معر�ض  احلملة  رافق  �سابينزا،  جامعة  من  �سورية  يف  الإيطالية  الأثرية  والبعثة  الثقافية 
وهدفت  ال�سورية.   الأثرية  املواقع  طالت  التي  للأ�سرار  وثائقية  �سورًا  �سمنه  واملاأ�شاة«عر�ست  االألق  »�شورية: 
بالرتاث  حلقت  التي  اجل�سيمة  الأ�سرار  اإىل  انتباهه  ولفت  والعاملي،  الأوروبي  العام  الراأي  ح�سد  اإىل  احلملة 
�سغل  الذي  روتيللي  فران�سي�سكو  ال�سيد  من  كل  احلملة  على  اأ�سرف  �سورية.  يف  واحل�ساري  الثقايف 

�سابقًا من�سبي نائب رئي�ض الوزراء اليطايل ووزير الثقافة والربوف�سور باولو ماتييه. 
باري�ض  يف  مقرها  يف  اليون�سكو  نظمت  اليون�سكو،  منظمة  مع  امل�سرتك  التعاون  اإطار  ويف 
ال�شوري«،   االأثري  الرتاث  حلماية  الدولية  اجلهود  »ح�شد  عنوان  حتت  26و28اأيار  يف  انعقد  الذي  الدويل  الجتماع 

اأعمال الإنقاذ وتاأمني املقتنيات املتحفية
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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وعاملًا  120خبريًا  من  اأكرث  االجتماع  �ضّم 
من  واأع�ضاء  22دولة،  من  االآثار  جمال  يف 
واأكادمييني  لليون�ضكو،  املوؤ�ض�ضني  ال�ضركاء 
وممثلي  االأو�ضط،  ال�ضرق  يف  جامعات  من 
بهدف  وذلك  الكربى،  الدولية  املزادات  دور 
لتح�ضني  �ضيا�ضات  وو�ضع  املعلومات،  تبادل 
التي  الراهنة  االأزمة  خالل  الدويل  التعاون 

تعي�ضها �ضورية ويف املرحلة الالحقة.
العاجل  »ال�صون  م�ضروع  يخ�ص  فيما 
االحتاد  قبل  من  واملمول  ال�صوري«  الثقايف  للرتاث 
ت�ضاورية  اجتماعات  عدة  ُعقدت  االأوروبي 
التقني،  الدعم  تقدمي  بهدف  وتقنية 
حماية  اأهمها  ق�ضايا،  بعدة  والتن�ضيق 
املبني  للرتاث  البيانات  وقاعدة  املتاحف، 
املرحلة  اإجراءات  على  واالتفاق  واملنقول، 
حماية  جمال  يف  امل�ضرتك  للتعاون  القادمة 
2014م  عام  خالل  واأقيمت  حلب.  متحف 

جمموعة لقاءات ودورات يف بريوت وباري�ص. 
حول  الدويل  املوؤمتر  اليون�ضكو  ونظمت 
التنوع  واحرتام  الثقايف  الرتاث  »حماية  مو�ضوع 
املركز  يف  وذلك  و�صورية«،  العراق  يف  الثقايف 
3كانون  يف  -باري�ص  للمنظمة  الرئي�ضي 
املجتمع  حتريك  اإىل  هدف  والذي  2014م  االأول 
اأف�ضل  حماية  لتاأمني  فقط  لي�ص  الدويل 
ال�ضتخدام  ولكن  الثقايف،  والتنوع  للثقافة 
للتجاوب  الثقايف  الرتاث  ميثلها  التي  القوة 
العراق  من  جزءًا  حاليًا  ميزق  الذي  العنف  مع 
حماية  مع  الثقافة  اإدماج  خالل  من  و�ضورية، 
ب�ضكل  الثقايف  والتنوع  الثقايف  الرتاث 

اأبعد يف املجتمع.
لالآثار  العامة  املديرية  �ضاركت  كما 
منها:  دولية  موؤمترات  عدة  يف  واملتاحف 
/الـمو�ضم  الثقايف  امللتقى  فعاليات 
24اأب  يف  االإيطالية  رميني  مدينة  35/يف 
والوجود  الأر�ض  نهاية  »اإىل  عنوان:  2014حتت 
اأجل  من  ملتقى  بحاله.  الإن�صان  القدر  يرتك  لن 
جل�ضات  عدة  �ضم  الب�صر«،  بني  ال�صداقة 
املخاطر  على  ال�ضوء  بت�ضليط  خا�ضة  حوارية 
ال�ضوري.   الثقايف  الرتاث  لها  يتعر�ص  التي 
�ضورية:  يف  اليوم  االآثار  علم  حمور  ف�ضمن 
التي  املخاطر  عر�ص  مت  لل�ضالم/.  /م�ضروع 

معر�ض �سورية الألق واملاأ�ساة يف روما

اجتماع اليون�سكو يف  باري�س حل�سد اجلهود الدولية حلماية الرتاث ال�سوري
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

موؤمتر اليون�سكو حول »حماية الرتاث الثقايف واحرتام التنوع الثقايف
يف العراق و�سورية«

امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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متثلت  والتي  الفرتة،  هذه  خالل  الآثار  مديرية  وروؤية  الأزمة،  خالل  �سورية  يف  الثقايف  الرتاث  لها  تعر�ض 
برفع الوعي، وحماية ذاكرة ال�سوريني، بغ�ض النظر عن اأي اختالفات.

وكذلك �ساركت املديرية العامة لالآثار واملتاحف يف عدة اجتماعات يف برلني خالل الفرتة من 6-9ت�سرين الأول لبحث �سبل 
التعاون والتكامل بني املديرية العامة لالآثار واملتاحف، ومعهد الآثار الأملاين، وجامعة برلني احلرة، بالإ�سافة اإىل روؤ�ساء البعثات 
اآثارها.  وقام  والتخفيف من  �ساأنها مواجهة املخاطر  التي من  �سورية، وذلك يف جميع املجالت  التي عملت يف  الأملانية  الأثرية 
اأي�سًا كاًل من معهد الآثار الأملاين، وموؤ�س�سة الرتاث الثقايف الربو�سي، واجلمعية الأملانية لعلم الآثار  بتنظيم موؤمتٍر دويٍل برعاية 
واالجتار  احلفريات  باخلطر:  املهدد  الثقايف  »الرتاث  حول  والرتاث  للثقافة  الإحتاد  ومفو�سية  الأملانية  اخلارجية  وزارة 
عواقب  على  للتاأكيد  خمتارة  درا�سية  حالت  قدم  والذي  برلني.  يف  2014م  الأول  11و12كانون  يومي  وذلك  امل�شروعني«،  غري 
احلفريات غري امل�سروعة للرتاث الثقايف يف البلدان املت�سررة. وناق�ض اأي�سًا ال�سكوك القانونية ف�ساًل عن النهج القائم للمجتمع 

القانوين واملدين يف حل م�سكلة احلفريات غري امل�سروعة. 
والجتار  التعامل  فيه  مينع  الذي    /2199  / رقم  القرار  الدويل  الأمن  جمل�ض  اأ�سدر  12�سباط/2015م  يف 
القرار  وحظر  الإرهابية،   التنظيمات  متويل  م�سادر  كل  جتفيف  اإىل  ويهدف  ال�سوري،  الثقايف  بالرتاث 
الدويل  الأمن  جمل�ض  اأ�سدرها  مماثلة  تدابري  يعك�ض  وهو  والعراقية،  ال�سورية  بالآثار  الجتار  اأ�سكال  كل 
بالتعاون  واملتاحف  لالآثار  العامة  املديرية  وكانت  العراقية.  بالآثار  بالجتار  يتعلق  فيما  �سنوات  ع�سر  منذ 
ناأمل  زلنا  وما  القرار،  هذا  باإ�سدار  2013م  منذ  طالبت  قد  الثقافية  واملنظمات  اليون�سكو  منظمة  مع 
اليوم  املهدد  الثقايف  �سورية  تراث  على  باحلفاظ  الدولية  الإرادة  ترتجم  تنفيذية  باإجراءات  ُي�ستتبع  اأن 
املنظم  التهريب  عمليات  ومكافحة  حدودها،  ب�سبط  اجلوار   دول  م�سبوقة...)كاإلزام  غري  وحتديات  باأخطار 

لرتاثنا الأثري عرب تلك احلدود، ومنع التخريب املمنهج الذي تقوم به ع�سابات التكفري والإرهاب...الخ(. .
م�سـهد  اإيقاع  وعلى  �ســورية،  ت�ســهدها  التي  املوؤملة  لالأحداث  امل�سبوق  غري  الت�ساعد  وقِع  وعلى 
الكبري  الدمار  بعد  للبقاء  التوايل  على  اخلام�ض  للعام  الثقايف  تراثنا  ي�سارع  بال�سـوداوية،  يت�سـم 

الذي حلق بالكثري من اأوابدنا التاريخية، واملباين، والأ�سواق يف عدد من مدننا ال�سورية . 
الذي  متحفها  تهدد  الكبرية  املخاطر  وباتت  ني�سان/2015م  يف  ادلب  مدينة  يف  الحداث  ت�ساعدت 
تواجه  كما  املدينة.  على  امل�سلحة  املجموعات  �سيطرة  بعد  وذلك  املدينة،   ذاكرة  من  هامًا  جزءًا  ي�سكل 
العامة  املديرية  وتعتمد  عليها،  امل�سلحة  املجموعات  �سيطرة  بعد  نف�سه،  امل�سري  ب�سرى  مدينة  اليوم 
الأثري  املوقع  حتييد  �سبيل  يف  املحلي  املجتمع  اأبناء  على  الظروف  هذه  مثل  يف  واملتاحف  لالآثار 
الظروف  رغم  عملها  بب�سرى  الآثار   دائرة  موا�سلة  يف  امل�ساعي  هذه  جنحت  وقد  عنه،  والدفاع 

التي ا�ستجدت يف املدينة القدمية. 
اأ�سبح  عليها،  وال�سيطرة  اأيار/2015م  يف  تدمر  مدينة  اإىل  داع�ض  من  الإرهابية  املجموعات  دخول  وبعد 
التنظيم  قام  فقد  جمهوًل،   العاملي  الرتاث  يف  خا�سة  مكانة  لها  التي  التاريخية  املدينة  هذه  م�سري 
الن�سر،   وقو�ض  الربجية  واملدافن  بل  ومعبد  �سامني  بعل  معبد  وتدمري  الأثرية  املدينة  بتفخيخ  الإرهابي 
خالد  الأ�ستاذ  الباحث  واأهمها  الثقافية  النخب  باإعدام  قام   واإمنا  بهذا،  الإرهابي  التنظيم  يكتف   ومل 
جثمانه  تعليق  ثم  ومن  راأ�سه  بقطع  وح�سية   بطريقة  اإعدامه  مت  الذي  ال�سابق،  تدمر  اآثار  مدير  الأ�سعد، 
فاإن  ال�سيئة  الظروف  هذه  من  بالرغم  هنا  نذكر  اأن  املهم  ومن  م.    2015 اآب   18 يف   وذلك   تدمر  و�سط 
املدينة  خارج  اآمنة  اأماكن  من   تدمر اإىل  نقلها  مت  قد  املتحفية  القطع  واأمهات  املهمة  التماثيل  من  املئات 

منذ فرتة، وذلك بف�سل جهود العاملني يف  املديرية   العامة   لالآثار   واملتاحف  وبدعم من  اجلهات   املخت�سة .
نحن نعي�ض حلظات مف�سلية يف بلدنا ب�سبب الأزمة احلالية ال�سعبة التي كان لها تاأثريات كارثية على العديد من مفا�سل 
احلياة، بالتايل نحن بحاجة اإىل حترك دويل لإكمال اجلهود الوطنية يف داخل �سورية بوجود 2500 عامل على راأ�ض عملهم يعملون 
الواقع الأثري حلماية املقتنيات املتحفية، والتي بف�سل جميع  املوؤ�س�سة كما هي، قوية م�سيطرة على  بتفاٍن، وم�سرون على بقاء 
اآلف املواقع الأثرية، ولكن مل يكن دائمًا النجاح  اإنقاذ 99%  من املقتنيات املتحفية، وتخفيف الأ�سرار عن  املعنيني ا�ستطاعت 

حليفنا حيث تعر�ست ع�سرات املواقع الأثرية املف�سلية يف تاريخ �سورية اإىل انتهاكات كارثية.  
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من  كثري  وت�ضيع  الإن�ضان،  به  يجود  ما  اأثمن  اإنها  الدماء،  ت�ضتنزف  احلرب  يف  واأخريًا، 
التفا�ضيل اإن مل تدون، تندثر الكثري من الأحداث ال�ضغرية والكبرية، بع�ضها يرتبط بالآ�ضخا�ص 
والآخر بالهوية.  وقد قدر يل اأن اأعمل مديرًاً عامًا للرتاث الثقايف ال�ضوري يف ذروة احلرب بني 
عامي 2012-2015م يف ظرف ا�ضتثنائي جدًا، ويف بلد غني ومتنوع برتاثه، مع فريق اآمن اأفراده 
بانتمائهم اإىل تراث بلدهم وثقافته، فرتفعوا عن التجاذبات واخلالفات واجتهدوا وعملوا يف 
ظروف �ضعبة لإنقاذ ما ميكن اإنقاذه من تراث �ضورية. لقد عاي�ضت هوؤلء الأبطال، وعملت معهم 

واأ�ضتطيع القول اإنها التجربة الأغنى والأكرث اعتزازًا بحياتي. 
الرتاث  مع  للتعامل  به  ُيحتذى  مثاًل  تكون  اأن  الأمل  يحدوين  اليوم  عنها  احتدث  اإذ  واإين 
الثقايف اإبان الكوارث، لقد حر�ضت يف هذا الكتاب اأن ترد بع�ص تلك الأعمال واأن ُتكتب باأقالم 

اأ�ضحابها.  

�ضورة تو�ضح الدمار  يف املنطقة املحيطة بقلعة حلب القدمية 
امل�ضدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف 

ال�سهيد الباحث خالد الأ�سعد
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الأ�ضرار يف متحف حلب 
امل�ضدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف 

الكثري  ال�سوري  الرتاث  ال�سورية، يعاين  الأرا�سي  التي تدور رحاها يف  الأزمة  ب�سبب 
ال�سورية،  واملتاحف  الأثرية  املواقع  من  العديد  على  �سلبًا  اأثرت  التي  املوؤملة  الأحداث  من 
وذلك نتيجة لأعمال التخريب والتدمري، وحتويل تلك املواقع واملتاحف اإىل �ساحات معارك 

واأعمال  القليل منها  التي طالت  ال�سرقات  اإىل  اإ�سافة  املتاحف، هذا  لبع�ض  املعمارية  الكتل  اأ�سرار يف  اإىل  اأدت  وا�ستباكات، 
التزوير التي ن�سطت منذ بداية الأزمة. وبرغم هذه الظروف القا�سية فقد عملت املديرية العامة للآثار واملتاحف على ا�ستنها�ض 
الهمم يف مواجهة هذه التحديات، �سواًء على ال�سعيد الداخلي اأو اخلارجي، وحماولة تعزيز املواطنة والهوية ال�سورية لدى اأبناء 

املجتمع املحلي. وقد مت حتقيق جناح على عدة اأ�سعدة بجهود كوادر املديرية بجميع املحافظات. 

الواقع الراهن للمتاحف ال�سورية:

جنحت  اإذ  عام،  ب�سكل  جيدًا  ال�سورية  املتاحف  حال  يعّد 
يف  اإل  مقتنياتها  تاأمني  يف  واملتاحف  للآثار  العامة  املديرية 
حالت نادرة، يف حني ت�سّببت ال�ستباكات باأ�سرار مادية لبع�ض 

املتاحف: 
االأ�شرار الناجتة  عن اال�شتباكات:

طالت الأ�سرار املادية الكتلة املعمارية لبع�ض املتاحف؛ كما 
ته�سمت  اإذ  الزور،  دير  متحف  ومبنى  حلب،  متحف  مبنى  يف 
بع�ض النوافذ الزجاجية والأبواب، وت�سررت الأ�سقف امل�ستعارة 
و�سقوط  للمتحفني،  جماورة  مناطق  يف  تفجريات  وقوع  ب�سبب 

قذائف هاون. 
كما تعر�ض متحفا حماة ومعرة النعمان، ومتحفا التقاليد 
عطية  ودير  الرقة  ومتحفا  الزور،  ودير  حم�ض  يف  ال�سعبية 
اأ�سوار متحف تدمر  لأ�سرار مادية ب�سبب ال�ستباكات، وتاأّذت 

اإثر اإ�سابتها بقذائف اأُطِلقت من منطقة الب�ساتني املجاورة. 
املت�سدعة  للأماكن  اإعمار  اإعادة  الأ�سرار  هذه  تتطلب 
املديرية  اتخذت  وقد  التاأهيل،  واإعادة  املخربة  واجلدران 
العامة للآثار واملتاحف بع�ض الإجراءات الإ�سعافية التي توؤمن 

احلماية املوؤقتة للمتاحف، اإثر الأ�سرار التي حلقت بها.

الأ�ضرار يف متحف حم�ص 
امل�ضدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف 
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الأ�ضرار يف متحف الرقة  
امل�ضدر: و�ضائل الإعالم 

الأ�شرار يف متحف التقاليد ال�شعبية يف دير عطية 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف 
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ال�سرقات:
�صهدت �ملتاحف �ل�صورية مع بد�ية �لأحد�ث �صرقة عدة  قطع �أثرية، كان من �أهمها متثال �صغري برونزي مطلي بالذهب يعود 
للفرتة �لآر�مية من متحف حماة، وعدة قطع حجرية رخامية من متحف �آفاميا، هذ� بالإ�صافة �إىل جمموعة من �لقطع �لأثرية 

تتمثل بقطع نقدية برونزية، متثال من �لرخام، جزء من قرط ذهبي �صغري.
•  �صرقة قطٍع تر�ثية من متحفي �لتقاليد �ل�صعبية يف حلب ودير �لزور، وهي عبارة عن �أو�ٍن زجاجية وخناجر بغد�دية 	

ونبال وبع�ض �لألب�صة �لفلكلورية وغريها.
• �ُصرقت 17 قطعة فخارية وبع�ض �لدمى �لطينية من قاعة �لعر�ض يف قلعة جعرب.	
• ب�صبب �لأحد�ث �لأمنية �لتي �صهدتها �لرقة وغياب �ملوؤ�ص�صات �حلكومية و�لثقافية �ملعنية، ��صتوىل ل�صو�ض م�صلحون على 	

�صتة �صناديق حتوي قطعًا �أثرية كانت حمفوظة يف م�صتودعات متحف �لرقة، كما ��صتولت جمموعة م�صلحة )ما ي�صمى 
�لوطني. ومل تثمر جهود كو�در  �أثرية( تعود ملكيتها للمتحف  �ل�صام( على ثالثة �صناديق حتوي )527 قطعة  باأحر�ر 

�لد�ئرة يف ��صتعادة هذه �ل�صناديق حتى �لآن. 
• تتو��صل �ملديرية �لعامة لالآثار و�ملتاحف مع �لنخب �ملجتمعية يف �لرقة ومعرة �لنعمان، ويعمل عاملو د�ئرتي �لآثار هناك 	

بالتعاون مع متطوعني من �أبناء �ملجتمع �ملحلي على حماية �لقطع �لأثرية، وتلوح �آماٌل قوية يف �لأفق حول �إمكانية حتقيق 
ذلك.

• �ُصرقت 30 قطعة من متحف معرة �لنعمان، هي عبارة عن دمى ومتاثيل �صغرية م�صنوعة من �لفخار و�لطني، وك�صر 	
فخارية ومتائم.

• �إىل 	 �إ�صافة  عطية،  دير  متحف  من  و�لهد�يا  �حلديثة  �حللي  وبع�ض  و�حلديثة  �لقدمية  �لأ�صلحة  من  جمموعة  �صرقت 
�لوثائق و�لكتب �لقدمية. ويف قاعة �لأ�صرف �أبو �صعيد متر بغا متَّ �صرقة �لعديد من �لأو�ين �لزجاجية �لرومانية وحتطيم 
�لبع�ض �لآخر، �إ�صافة �إىل حتطيم ق�صم كبري من �للوحات و�ملج�صمات �ملوجودة د�خل مبنى �ملعار�ض، وقد قامت �جلهات 

�ملخت�صة موؤخرً� مب�صادرة عدد من تلك �مل�صروقات. 

الإجراءات الإ�سعافية :

1.   �مل�صادر�ت: 
• ��صتعادت 	 و�ملخت�صة  �ملعنية  �جلهات  مع  بالتعاون 

�آلف  �صتة  حو�يل  و�ملتاحف  لالآثار  �لعامة  �ملديرية 
عرب  �ل�صابقة  �لأعو�م  خالل  �أثرية  قطعة  وخم�صمئة 
م�صادر�ت �صاركت فيها �جلهات �ملعنية )�ل�صرطة، 
�جلهات  وبقية  �لبلديات،  �ملحافظة،  �جلمارك، 
وحم�ض  وتدمر  وطرطو�ض  دم�صق  يف  �ملخت�صة( 

وحماة ودير �لزور.. وغريها.
• لوحات 	 عن  عبارة  هي  �مل�صادرة  �لقطع  معظم 

ن�صفية جنائزية من �حلجر �لكل�صي، وروؤو�ض متاثيل 
�لأو�ين  بع�ض  �إىل  �إ�صافة  نقدية،  وقطع  م�صادر�ت �إدلبتدمرية، 

�مل�صدر: �ملديرية �لعامة للآثار و�ملتاحف
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الفخارية والزجاجية.. وغري ذلك. 
• اللبناين مت �ضبط 	 العام  الأمن  بالتعاون مع 

من  امل�ضروقة  الأثرية  القطع  من  جمموعة 
عدة مواقع اأثرية �ضورية، واأغلبها من مدينة 
من  ن�ضفية  متاثيل  عن  عبارة  وهي  تدمر، 
واأجران  اأعمدة،  وتيجان  التدمري،  النمط 
وجمموعة  فخارية،  وقطع  واأواين،  بازلتية، 

من لوحات الفي�ضف�ضاء.

وفيما يلي جدوًل يبني عدد القطع امل�ضادرة خالل 
الأزمة:

نوع القطععدد القطع امل�سادرةال�سنة/ م
قطع اأثرية2011199
قطع اأثرية20121500

قطع اأثرية متنوعة2013915
قطعة نقدية مر�ضاة بالف�ضة1600

قطعة اأثرية متنوعة20142256
قطعة اأثرية متنوعة2015381

قطعة اأثرية متنوعة6893املجموع 
  
• وبالتعاون مع منظمة اإيكوم مت اإ�ضدار القائمة احلمراء، وهي تعترب مبثابة جواز �ضفر، تت�ضمن مناذج من القطع الأثرية 	

ال�ضورية من ع�ضور خمتلفة، لال�ضتعانة بها ل�ضرتجاع القطع الأثرية التي يتم تهريبها خارج القطر، وذلك بالتعاون مع 
الأنرتبول الدويل واجلهات ذات ال�ضلة، بعد اأن قامت املديرية بتعميمها على الأنرتبول واملنظمات الدولية مثل اليون�ضكو 

وغريها.

2.   التوثيـق والأر�سفـة:
• مت توثيق ال�ضجالت املتحفية اخلا�ضة مبقتنيات املتاحف يف القطر الكرتونيًا وحفظها يف اأماكن اآمنة. 	
• حوايل 	 توثيق  اإىل  اإ�ضافة  الأثرية،  للقطع  والتوثيق  الأر�ضفة  برنامج  اإطالق  مت  املعلومات؛  تقانة  مديرية  مع  بالتعاون 

اإجناز املرحلة الأوىل يف  اأغلب متاحف القطر، ومنها املتحف الوطني بدم�ضق، حيث متَّ  اأثرية من  /118000/ قطعة 
اأق�ضام املتحف الوطني)ق�ضم ما قبل التاريخ- ق�ضم ال�ضرق القدمي- ق�ضم الآثار الكال�ضيكية- ق�ضم الآثار الإ�ضالمية(، 

م�صادرات من تدمر
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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من خالل �إدخال/45000/ خم�س و�أربعني �ألف �صورة كما يلي:

عدد القطع عدد ال�سورمتحف دم�سق الوطني/ ق�سم
26103610�آثار ما قبل �لتاريخ

885510919�ل�صرق �لقدمي
1257912580�لآثار �لكال�صيكية
1393319456�لآثار �لإ�صالمية

 
      �إ�صافة �إىل �أعمال توثيق �لقطع �لأثرية �لتي وردت من متحفي دير �لزور وحم�س وعددها حو�يل/30000/ ثالثون �ألف قطعة 

�أعمال  �نتهاء  حتى  م�صتمرً�  �لأر�صفة  م�صروع  يز�ل  وما  �أثرية. 
�لتوثيق و�لأر�صفة جلميع مقتنيات �ملتاحف �ل�صورية. 

    3.   نقل القطع الأثرية املهمة من بع�ض متاحف القطر:
�تخذت �إجر�ء�ت خا�صة بنقل عدد كبري من �لقطع �لأثرية 
�لأحد�ث  تفاقم  بعد  باخلطر  مهددة  كانت  �لتي  �ملتاحف  من 
حم�س-  درعا-  حلب-  �لزور-  دير  )متاحف:  مثل  �صورية  يف 
�لقطع  نقل  مت  حيث  �حل�صر(,  ل  �ملثال  �صبيل  على  وغريها 
وتاأمني  دم�صق,  يف  �آمنة  �أماكن  �إىل  �ملتاحف  تلك  من  �ملهمة 

�حلماية لها.  
4.   التدعيم واحلماية:

�أغلب  مت تدعيم �لأبو�ب و�لنو�فذ �لد�خلية و�خلارجية يف 
و�ملر�قبة  �لإنذ�ر  �أجهزة  وتن�صيط  وتفعيل  �لقطر,  يف  �ملتاحف 
جمموعة  2013م,  و�آذ�ر  �صباط  �صهري  خالل  و�تخذت  فيها.  
�لقطع  وحفظ  حماية  �أجل  من  جديدة  حت�صينية  �إجر�ء�ت 

�لأثرية �ملتحفية.

�ل�صوري  �لأثري  بالرت�ث  حلقت  �لتي  الأ�سرار  ح�سر   .5
بالتعاون مع �ملديريات �ملركزية ذ�ت �ل�صلة منذ بد�ية �لأزمة, 

�صمن جد�ول منظمة باللغتني �لعربية و�لإنكليزية.
6.   الن�ساطات الثقافية:

�إقامة جمموعة من �لن�صاطات, منها فعالية ثقافية مبنا�صبة 
مرور خم�صني عامًا على �كت�صاف �إبال- تل مرديخ, يف �ملتحف �لوطني بدم�صق- �لقاعة �ل�صامية, وذلك بتاريخ 24-2014/9/25م, 
حيث �صارك يف �لفعالية عدد من �لعلماء و�لباحثني �ملخت�صني يف جمال �لبحث �لأثري من �صورية و�إيطاليا, حيث كانت م�صاركة 
�لعلماء �لطليان عن طريق �لإنرتنت )�ل�صكايب(, و�صلطت �لفعالية �ل�صوء عن �أهمية �إبال تاريخيًا و�أثريًا, و�أعمال �لتنقيب �لتي 
جرت بها منذ �لعام 1964م, وعن �لأ�صر�ر �لتي تعر�س لها موقع تل مرديخ- �إبال, كما �أُقيم على هام�س �لتظاهرة معر�صًا لل�صور 

�ل�صوئية يف خان �أ�صعد با�صا عن �لأ�صر�ر �لتي طالت �ملو�قع �لأثرية خالل �لأزمة.
كما �أُقيم يف قلعة دم�صق معر�س لل�صور �ل�صوئية �صلط �ل�صوء على �ملتاحف و�ملو�قع �لأثرية �لتي تعر�صت لالأذى �أو �ل�صرر. 

اأعمال التوثيق للقطع املتحفية 
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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اأواين زجاجية  من  الفرتة الإ�شالمية -  متحف دم�شق الوطني 
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خالل �خلم�ض �سنو�ت �ملا�سية، �أ�سيبت �سورية بكارثة ثقافية حقيقية، بفعل ما تتعر�ض 
له �ملو�قع �لأثرية من تدمري وخر�ب يف خمتلف �ملحافظات �ل�سورية، حيث طالت �لأ�سر�ر 
�لكثري من �ملو�قع و�ملباين �لأثرية نتيجة �ل�ستباكات �مل�ستمرة منذ بد�ية �لأزمة، ونتيجة 
�أثرية عاملية  �مل�سجلة لدى منظمة يون�سكو كمو�قع  �ل�سورية  �لأثرية  �ملو�قع  لذلك تعر�ست 
قلعتا   - �لأثري  ب�سرى  موقع   - �لأثري  تدمر  موقع    - �لقدمية  �لقدمية - حلب  )دم�سق 

�حل�سن و�سالح �لدين- �لقرى �لأثرية �سمال �سورية( بالإ�سافة �إىل �ملو�قع �مل�سجلة على �لالئحة �لتوجيهية و�أهمها �إبال - �آفاميا 
وقلعة �مل�سيق - ماري ودور� �أوربو�ض   جميعها تعر�ست للتخريب و�لدمار بن�سب متفاوتة، وو�سعت مو�قع �لرت�ث �لعاملي �ل�ستة على 

قائمة �لرت�ث �لعاملي �ملعر�ض للخطر يف حزير�ن 2013م.
�لأكرث ت�سررً� كان مدينة حلب �لقدمية، حيث مت ر�سد ما يزيد عن 130 مبنى مت�سررً�، ناهيك عن كتلة �لأ�سو�ق �لتي �أ�سابها 
�حلريق يف 2012 م ومدى �لدمار �لذي �أ�ساب م�سجد �ملدينة �لكبري، �لذي يعترب و�حدً� من �أهم �ملعامل �لأثرية يف حلب. �إن لئحة 
�لتدمري �ملتعمد يف حلب �لقدمية طويلة، حيث عمدت �جلماعات �ملتطرفة خالل �ل�سنة �لأخرية �إىل تفخيخ �أ�سفل �ملباين �لأثرية يف 
حميط �لقلعة بو��سطة �أنفاق ُحفرت خ�سي�سًا لهذ� �لهدف، مما �أدى �إىل تدمري �لعديد من �ملباين )مبنى �لقلم، غرفة �ل�سناعة، 
فندق �لكارلتون، مبنى �لهجرة و�جلو�ز�ت، �لق�سر �لعديل(، و يف �لن�سف �لثاين من عام 2014م �أربعة تفجري�ت �سخمة هّزت 
�ملدينة �لقدمية. �أطاح �ثنان منها مببنى »�ل�سر�يا« �لتاريخي، )كان �سابقًا ي�سّم مكاتب �ملحافظة وقيادة �ل�سرطة(، و�أحلق �لثالث 
�ل�سويقة مبحيط قلعة حلب.     �أطاح ب�سوق  �ل�سلطانية، و�لتفجري �لر�بع  �ل�سونة، وم�سجد  �أ�سر�رً� كبريًة بجامع �خل�سرفية، وخان 
كما �أدت �لتفجري�ت �إىل  �نهيار جزء من �جلانب �ل�سمايل �ل�سرقي من �سور  �لقلعة �لدفاعي، بالإ�سافة �إىل �نهيار جزء من �جلد�ر 

�ل�سرقي للجامع �لأموي. 
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ا قلعة احل�سن الواقعة اىل الغرب من مدينة حم�ص، والتي يعود تاريخها اىل القرن احلادي ع�سر، فقد ا�ستخدمت كمخبئ  اأمَّ
ومركز للتح�سن من قبل امل�سلحني، وحتولت اإىل �ساحة للقتال، الأمر الذي اأدى اإىل دمار برج القلعة اجلنوبي ال�سرقي، كما يك�سف 

عن اآثار ال�ستباكات يف واجهاتها من جهة ال�سمال. 
ومل ت�سلم مدينة دم�سق القدمية من ال�سرر، نتيجة القذائف واحلرائق التي طالت بع�ص مبانيها داخل وخارج ال�سور م�سببة 
ونالت  املدافن،  منطقة  وُخربت  العظيم،  تراثها  من  نالت  التي  ال�سرية  التنقيبات  فيها  كرثت  فقد  تدمر  اأما  ب�سيطة،  اأ�سرارًا 
ال�ستباكات من بع�ص مبانيها كما انت�سرت احلرائق يف الواحة نتيجة ال�ستباكات امل�سلحة، واحلفر ال�سري يف عموم املنطقة الأثرية 
 ول�سيما منطقة املدافن.  ويف �سهر اأيار 2015 م  �سيطر تنظيم داع�ص الإرهابي ب�سكل كامل  على املدينة الأثرية،  وبداأ �سيا�سته 
بطم�ص املعامل احل�سارية والأثرية باملدينة مثلما فعلوا يف مواقع اأثرية مماثلة يف املناطق التي خ�سعت لنفوذهم يف العراق وليبيا.

وقع التدمري للممتلكات الثقافية ب�شبب اال�شتباكات �شمن املوقع اأو يف مناطق جماورة له، مع انت�شار خمالفات بناء وتنقيبات 
واملنطقة  الزاوية  جبل  مواقع  يف  حدث  كما  البناء،  يف  ا�شتخدامها  الإعادة  االأثرية  االأحجار  تك�شري  اإىل  باالإ�شافة  وا�شعة  �شّرية 
املحيطة بقلعة �شمعان. وحتولت بع�ض مواقع القرى االأثرية )املدن امليتة( اإىل �شاحات للقتال وهي التي �شجلت على الئحة الرتاث 
العاملي عام 2011م كم�شهد ثقايف ُيظهر الطريقة اال�شتثنائية لتطور ح�شارة زراعية اندثرت، وُتقدم اأطاللها املعمارية مواقع ذات 
قيمة ا�شتثنائية يف العامل امل�شيحي ال�شرقي. حيث �شكن االأهايل يف املغر واالأبنية االأثرية، وا�شتوىل امل�شلحون على قلعة �شمعان 
و�ُشرقت امل�شتودعات اخلا�شة بالبعثات االأثرية داخل القلعة. وا�شُتهدفت التماثيل احلجرية املوجودة على واجهات �شفوح الوادي 
يف قرية القاطورة مبا�شرة باالأعرية النارية، وُجعلت نقاطًا للقن�ض والتدريب. ويف ال�شياق ذاته يتم احلديث عن �شكاوى كثرية 
من اأهايل القرى املجاورة للمواقع االأثرية حول قيام ع�شابات بنب�ض القبور، وحفر التالل يف االأماكن االأثرية القدمية، ال�شتخراج 

الفخاريات واللقى والكنوز والقطع االأثرية والتماثيل وما اإىل ذلك.
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اأما ب�سرى ال�سام الواقعة يف حمافظة درعا اجلنوبية، والتي ت�سم الكثري من الآثار النبطية والرومانية والبيزنطية والإ�سالمية، 
اأهم  تناولت  التي  ب�سبب ال�ستباكات  التدمري  اأعمال  انت�سرت  اآثارها على مبانيها، حيث  التي ظهرت  ت�سلم من ال�ستباكات  فلم 
املعامل مثل �سرير بنت امللك، وامل�سجد العمري، ودير الراهب بحريا،  وغريها.  ومع بداية �سهر ني�سان/2015م �سقطت املدينة 

ب�سكل كامل باأيدي التنظيمات امل�سلحة. 

تك�سري الأحجار الأثرية با�ستخدام الآليات الثقيلة - البارة يف ريف ادلب 
امل�سدر: املديرية العامة لالآثار واملتاحف 
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انت�صرت ظاهرة تهريب الآثار ب�صكل كبري ب�صبب غياب ال�صلطة احلكومية يف بع�ض املواقع،  بالإ�صافة اإىل عوامل اقت�صادية، 
م�صلحة، متنع احلرا�ض  اآثار  وع�صابات  دولية،  مافيا  وجود  الظاهرة  انت�صار هذه  على  �صاعد  رابحة،  الآثار هي جتارة   فتجارة 
والنخب املجتمعية من التدخل والدفاع عن الرتاث الأثري، وتعمل على اإفراغ البلد من حمتواه الثقايف واحل�صاري، اإىل جانب وجود 
اأعداء يعملون على طم�ض الهوية.  احلقيقة اإن العديد من املواقع واملعامل الأثرية يف كل حمافظات �صورية ول�صيما املناطق ال�صاخنة 
تتعر�ض حاليًا للنب�ض واحلفر الع�صوائي والتدمري وال�صرقة، وُتهرب اآثارها اإىل خارج البلد ب�صكل م�صتمر. وعانت مناطق ومواقع 
الالئحة التوجيهية )التي هي من اأقدم واأكرب واأعرق ح�صارات العامل القدمي( للحفر الع�صوائي والتدمري وال�صرقة مثل اآفاميا واإبال 

والقرى الأثرية بالإ�صافة اإىل ماري ودورا اأوربو�ض. 
باخت�صار؛ اإن الرتاث الثقايف ال�صوري مير يف منعطف خطري، ونتيجة لهذه النتهاكات املتوا�صلة، كان ل بد من اتخاذ اإجراءات 

�صريعة كي نحافظ على تاريخنا وهويتنا التي تعترب جزءًا من الهوية الإن�صانية.

على امل�ستوى املحلي مت الرتكيز على ح�صر وتوثيق الأ�صرار للرتاث الثابت بالإ�صافة اإىل اجلانب الإعالمي والتطوير الإداري 
حيث عملنا على: 

1-   اإعداد اخلرائط الالزمة لتوثيق الأ�صرار التي ت�صيب املواقع الأثرية، واملتاحف، واملباين التاريخية يف �صورية، من تنقيب 
غري م�صروع وبناء املخالفات داخل احلرم الأثري للمواقع الأثرية ال�صتة امل�صجلة على لئحة الرتاث العاملي. 

2-  موافاة مركز الرتاث العاملي يف اليون�صكو بالتقارير الفنية الدورية فيما يتعلق بالقرار املعنون »ممتلكات الرتاث العاملي 
يف �صورية« ال�صادر عن جلنة الرتاث العاملي، واملت�صمن تقدمي معلومات حمدثة عن حالة احلفاظ للمواقع الأثرية ال�صتة 

امل�صجلة على لئحة الرتاث العاملي.
3-   املتابعة والتن�صيق مع ال�صحف العاملية وال�صحفيني الأجانب، لتغطية الق�صايا اخلا�صة باملخاطر وخطة احلماية التي تقوم 

بها املديرية.  
اإعداد م�صودة خطة العمل لإعادة تاأهيل الرتاث الثقايف ال�صوري وح�صد ال�صركاء، ودجمها �صمن ال�صرتاتيجية الوطنية،     -4

لإعادة تاأهيل الرتاث الثقايف ال�صوري. 
5-   ح�صر الأ�صرار التي طالت الرتاث الثقايف الثابت على جداول بنظام اإك�صل ون�صرها.

الأ�ضرار يف حميط قلعة حلب
امل�ضدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف  
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بالنظر للو�ضع احلايل واالأ�ضرار اجل�ضيمة التي تعر�ضت لها مواقع الرتاث العاملي، وو�ضعها على الئحة اخلطر يف عام 2013م  
من قبل اليون�ضكو، االأمر الذي يتطلب يف املرحلة القريبة القادمة عماًل كبريًا ودوؤوبًا للنهو�ض بواقع تلك املواقع، مت على �ضوئه اإعادة 
مع  وعالقتها  العاملي  الرتاث  مبواقع  تتعلق  التي  الفنية  الق�ضايا  مبتابعة  تتلخ�ض  ومهامها  مديرية،  ت�ضبح  بحيث  الدائرة  هيكلية 

اليون�ضكو والتن�ضيق مع اجلهات املخت�ضة الدولية واملحلية. 
كما حر�ضنا على القيام بالعمل ب�ضكل تكاملي مع اجلهات املعنية يف مديرية االآثار، ومنها مديرية تقانة املعلومات حيث مت التعاون 

معًا يف املجاالت التالية: 
احلاالت  يف  احلماية  ا�ضرتاتيجية  �ضمن  االإ�ضعافية  العملية  االإجراءات  من  تعترب  والتي  لالأ�ضرار،  التوثيق  اأعمال  متابعة     -1
الطارئة، اإذ مت حتديد املباين واملواقع االأثرية امل�ضجلة على امل�ضتوى الوطني، وعلى م�ضتوى املحافظات واملدن جغرافيًا على 
برنامج غوغل اإرث، وكذلك مت التوثيق املكاين اجلغرايف للمباين واملواقع االأثرية واملتاحف واملباين االإدارية التابعة للمديرية 

العامة لالآثار واملتاحف. 
2-   تطوير املوقع االإلكرتوين للمديرية بالعربية واالأجنبية )اخلرب اليقني، واالأخبار الرئي�ضية( ور�ضد كافة االأخبار التي توثق 

االنتهاكات التي تنال الرتاث الثقايف ال�ضوري، وذلك على مواقع التوا�ضل االجتماعي العربية واالأجنبية. 
و�ضمل التعاون مع مديرية ال�ضوؤون القانونية يف متابعة االإجراءات االإدارية، ومرا�ضلة املنظمات الدولية من اأجل العمل على توقيع 

الربتوكول الثاين التفاقية الهاي لعام 1970 ، واتفاقية اليونيدروا.  
مل يقت�ضر االهتمام بهذا االإرث وم�ضوؤولية احلفاظ عليه على امل�ضتوى املحلي بل تعداه اإىل امل�ستوى الدويل وقد عملنا على: 

واإجراءات  ال�ضوري،  الثقايف  الراهن للرتاث  الو�ضع  واالأفكار واملعلومات حول  الروؤى  الدولية وتبادل  التعاون مع املنظمات     -1
احلماية، واحلفاظ، وتدريب الكوادر املحلية، حيث خ�ض�ض االحتاد االأوربي مع نهاية عام 2013 م دعمًا ماليًا قدره مليونان 
ون�ضف املليون يورو، لتمويل خطة العمل اخلا�ضة باحلماية الطارئة حلفظ و�ضون الرتاث الثقايف ال�ضوري باإ�ضراف من منظمة 
اليون�ضكو، وبداأت منظمة اليون�ضكو باإطالق »احلملة الدولية حول الرتاث الثقايف ال�ضوري يف االأزمة الراهنة« والتي تنظمها 
بالتعاون مع املديرية العامة لالآثار واملتاحف. و�ضمن هذا ال�ضياق، تقوم مديرية املواقع مبتابعة تنفيذ اخلطة على امل�ضتوى 
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الإدارية،  الإجراءات  لكل  التح�ضري  خالل  من  املحلي، 
واملعلومات الفنية، مل�ضاركة ممثلي املديرية العامة لالآثار 
واملتاحف يف ح�ضور الجتماعات التي  تندرج �ضمن خطة 
مت  الذي  باري�س  اجتماع  �ضيما  ول  اأعاله،  املذكورة  العمل 
على  للحفاظ  الدويل  املجتمع  التئام  »نحو  عنوان  حتت 
تراث �ضورية الثقايف«، الذي عقد يف مقر اليون�ضكو الدائم 
التي طالت  اأيار 2014، الذي ناق�س املخاطر  من 28-26 
الذي  والدور  والالمادي،  املادي  ال�ضوري  الثقايف  الرتاث 
كانت  �ضواء  والأهلية  احلكومية  املنظمات  بع�س  به  قامت 
والإجراءات  الأزمة،  خالل  حمايته  يف  دولية  اأو  حملية 
على  احلفاظ  ل�ضتمرارية  م�ضتقباًل  اتخاذها  الواجب 

الرتاث الثقايف ال�ضوري. 
املواقع  طالت  التي  الأ�ضرار  حول  اليون�ضكو  اإعالم     -2
ال�ضوري«  الرتاث  »مر�ضد  م�ضروع  تغذية  بهدف  الأثرية، 
ال�ضور  طريق  عن  الأ�ضرار  توثيق  على  يعتمد  الذي 

والبيانات، والزيارات امليدانية. 
القدرات  لبناء  الالزمة،  التدريبية  الإدارية فيما يخ�س الحتياجات  الإجراءات  ومتابعة  الدولية،  التن�ضيق مع اجلهات     -3
وتعزيز املعرفة لدى الكادر اخلا�س بحماية الرتاث الثقايف ال�ضوري. ومنها التن�ضيق للدورة التدريبية الأوىل التي نظمها 
من  وبتمويل  املبني(  )الرتاث  ال�ضوري  الثقايف  للرتاث  الطارئة  احلماية  م�ضروع  اإطار  �ضمن  بريوت  يف  اليون�ضكو  مكتب 
املركز الإقليمي يف البحرين للرتاث العاملي يف الوطن العربي والحتاد الأوربي، حول »الإ�ضعافات الأولية حلماية الرتاث 
الثقايف ال�ضوري«  وذلك يف بريوت من 11/23 حتى 2014/12/7 ، حيث قام بالتدريب خرباء من الإيكروم )املركز الدويل 
ل�ضون وترميم املمتلكات الثقافية( اإىل جانب الفريق امل�ضري لإنقاذ الرتاث، وخرباء وم�ضت�ضارين عرب ودوليني خمت�ضني 
يعملون يف حماية  املهنيني واملخت�ضني ممن  لتنا�ضب  الدورة  ممت هذه  و �ضُ الطوارئ.  اأوقات  الرتاث يف  يف احلفاظ على 
الرتاث الثقايف، وهدفت اإىل تاأهيل اخلرباء املحليني يف فهم وحتديد الحتياجات الأ�ضا�ضية حلماية الرتاث الثقايف املعّر�س 
للخطر يف �ضورية، حيث �ضارك يف التدريب 21 متدربًا من 
التي  القدمية  املدن  من  واملتاحف  لالآثار  العامة  املديرية 
اأثناء الأزمة )حلب - حم�س- درعا -ب�ضرى- ت�ضررت 
اجلاهزية  ق�ضم  اإىل  بالإ�ضافة  احل�ضن(  معلول-قلعة 
العامة لالآثار واملتاحف  املديرية  للطوارئ يف  وال�ضتعداد 
وممثلني عن جامعة دم�ضق/ ق�ضم الآثار.  كما �ضارك يف 
بريوت  يف  عقد  الذي  التدريب   هذا  من  الثانية  املرحلة 
 21 ، اأيام من 1 وحتى 10 حزيران 2015م  وملدة ع�ضرة 
املبني  الثقايف  الرتاث  جمال  يف  املخت�ضني  من  متدرب 
بناء فريق  اإىل  التدريب  اأثرية( وهدف  ومواقع  )متاحف 
وموؤهل  الطوارئ  حالت  يف  لال�ضتجابة  جاهز  وطني 
من  العديد  التدريب   وتناول  الفرق.  من  غريه  لتدريب 
املوا�ضيع املتعلقة بالتوثيق ال�ضريع لالأ�ضرار وكيفية اإجراء 
الأ�ضرار  تقييم  التاريخية،   للمباين  الإن�ضائي  التحليل 

تدريب اخلرباء ال�سوريني حول الإ�سعافات الأولية للرتاث الثقايف املبني 
يف اأوقات املخاطر - مكتب اليون�سكو يف بريوت

امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف 

املرحلة الثانية من تدريب اخلرباء ال�سوريني حول الإ�سعافات الأولية
 للرتاث الثقايف املبني يف اأوقات املخاطر - مكتب اليون�سكو يف بريوت 

امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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واإدارتها بالإ�ضافة اإىل اأهمية العمل مع املجتمع املحلي 
للحد من الأ�ضرار التي يتعر�ض لها الرتاث الثقايف.  

جمال  يف  للعاملني  القدرات  بناء  حمور  و�ضمن 
بريوت  يف  اليون�ضكو  مكتب  تابع  واحلماية،  احلفاظ 
الرتاث  »حماية  مو�ضوع:  تناولت  التي  التدريب  �ضل�ضلة 
املنقول اأثناء وبعد الأزمة وحماية املتاحف من النهب«. 
يف  اليون�ضكو  مكتب  يف  التدريبية  الدورة  اأقيمت  حيث 
اإىل  واملوجهة  2015م  الثاين  كانون   30-26 من  بريوت 
اأمناء املتاحف والعاملني يف جمال حماية وحفظ اللقى 
اجلامعات،  وطالب  الآثار  علماء  واملدراء،  املتحفية، 
وغريهم من املعنيني. وذلك حول الإجراءات الإ�ضعافية  

لأعمال احلفظ والنقل  والتخزين للقطع املتحفية.
حول  تدريبًا  بريوت،  يف  اليون�ضكو  مكتب  نظم  كما 
غري  الرتاث  ل�ضون  م   2003 لعام  اليون�ضكو  اتفاقية 
بريوت،  يف  م   2015 �ضباط   14  -9 من   وذلك  املادي 

هدفت الدورة اإىل بناء قدرات املهنيني ال�ضوريني لتحديد و�ضون وجرد الرتاث الثقايف غري املادي، حيث �ضارك يف التدريب 
اإىل  للتنمية بالإ�ضافة  ال�ضورية  العامة لالآثار واملتاحف، جامعة دم�ضق، والأمانة  جمموعة من الخت�ضا�ضني من املديرية 
اأنظمة احل�ضر  »تطوير  عنوان  تقنيًا حتت  اجتماعًا   اليون�ضكو يف بريوت  واأقام مكتب  املنظمات غري احلكومية.   ممثلي 
للرتاث الثقايف ال�ضوري« وذلك يف الفرتة ما بني 16 و18 �ضباط 2015م، هدف  اإىل حتليل اأنظمة قواعد البيانات يف املديرية 
العامة لالآثار واملتاحف، واقرتاح تدابري لتح�ضينها، مبا يخدم م�ضاريع احل�ضر للرتاث الثقايف ال�ضوري، بالإ�ضافة اإىل توثيق 

الأ�ضرار، ومتكني املديرية العامة لالآثار واملتاحف من اأن تكون جاهزة للتخطيط وللعمل يف مرحلة ما بعد الأزمة. 

تدريب اخلرباء ال�سوريني حول حماية الرتاث املنقول اأثناء وبعد الأزمة
 وحماية املتاحف من النهب  - مكتب اليون�سكو يف بريوت 

امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف 

الأزمة  اأثناء وبعد  ال�سوريني حول حماية الرتاث املنقول  تدريب للخرباء 
وحماية املتاحف من النهب - مكتب اليون�سكو يف بريوت 

امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

         تدريب للخرباء ال�صوريني حول اتفاقية اليون�صكو لعام 2003 ل�صون 
الرتاث غري املادي«  مكتب اليون�صكو يف بريوت 

امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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 16 يف  واملتاحف  للآثار  العامة  املديرية  وفد  والتقى 
الأو�سط  ال�سرق  لدرا�سات  اليابان  مركز  يف   2015 اآذار 
)JaCMES( يف بريوت مع وفد ثنائي من خرباء الآثار يف 
امل�ستقبلي ل�سون  التعاون  اأطر  ب�ساأن بحث  ولبنان  اليابان 
الراهن للرتاث  الو�سع  ال�سوري، ومناق�سة  الثقايف  الرتاث 
على   اليابان  م�ساهمة  واإمكانية  للخطر،  املعر�ض  الثقايف 
فريق  خلل  من  حمايته  اإجراءات  دعم  يف  القريب  املدى 
موؤلف من جمموعة خرباء من اجلانب ال�سوري والياباين 

جنبًا اإىل جنب مع اجلانب اللبناين. 
عمل   ور�سة  واملتاحف  للآثار  العامة  املديرية  ونظمت 
 ،2015 الأول  ت�سرين   5 يف  الأثرية(  املواقع  )اإدارة  حول 
اأيام، و�سارك فيها 30  يف طرطو�ض  ا�ستمرت ملدة خم�سة 
واملتاحف، وممثلني عن  العامة للآثار  املديرية  خبريًا من 
جلنة الرتاث يف فروع نقابة املهند�سني يف كل من طرطو�ض 
امل�ساهمة  برنامج  من  بتمويل  وذلك  وحم�ض،  واللذقية 
حمليون  بون  مدرِّ قّدم  وقد   ،2015-2014 لعام  لليون�سكو 
البعثة  مع  بامل�ساركة  واملتاحف  للآثار  العامة  املديرية  من 
خرباتهم  املرقب  قلعة  يف  العاملة  الهنغارية  التنقيبية 
اإىل  حت�سني  التدريب  الور�سة. وقد  هدف  للم�ساركني يف 
الثقايف،  الرتاث  اإدارة  جمال  يف  الب�سـرية  املوارد  قدرات 
الرتاث  ملواقع  املنهجي  الت�سـجيل  الوعي مبتطلبات  وزيادة 

واأبعاده القانونية والإدارية.

         اجتماًع  تقني حتت عنوان »تطوير اأنظمة احل�صر 
للرتاث الثقايف ال�صوري«  مكتب اليون�صكو يف بريوت 

امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

اجتماع مع اخلرباء اليابانيني يف مركز اليابان
 لدرا�سات ال�سرق الأو�سط يف بريوت

امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

ور�شة العمل حول اإدارة املواقع الأثرية يف طرطو�س 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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�إىل  و�ملتاحف  للآثار  �لعامة  �ملديرية  تنبهت  �لأزمة؛  بدء  مع 
كالتلل  �ملفتوحة،  �لأثرية  �ملو�قع  لها  تتعر�ض  قد  �لتي  �لأخطار 
�لقدمية،  و�ملدن  �لتاريخية  و�ملدن  و�ل�صغرية،  �لكبرية  �لأثرية 
ومنذ  �ل�صورية،  �ملحافظات  جميع  يف  �لأثرية  �ملتاحف  وكذلك 

ومنقبني  وباحثني  و�إد�ريني  فنيني  من  و�ملتاحف  للآثار  �لعامة  �ملديرية  على  �لقائمون  بد�أ  �لأوىل؛  �للحظات 
�ملو�قع  حلماية  و�ل�صرورية  �للزمة  �لإجر�ء�ت  لو�صع  ومنهجي  �صريع  ب�صكل  يعملون  وخرب�ء،  ومعماريني 
وتتناقل  د�ئم،  ب�صكل  تتو��صل  عمل،  خلية  �ملديرية  و�صكلت  متوقع،  تخريب  �أي  من  و�ملتاحف  �لأثرية 
وتعطي  �لأزمة،  عن  ناجتة  م�صكلة  لكل  �للزمة  �ملعاجلة  وتعطي  وت�صنفها،  وجتمعها  �ملعلومات 
وتقدمي  �ملحافظات،  يف  �لآثار  دو�ئر  عمل  وت�صهيل  تنفيذها،  يف  �مل�صاعدة  وكذلك  �ل�صرورية،  �لتعليمات 
و�مل�صتودعات  �لأثرية  و�ملو�قع  �ملتاحف  من  �لعديد  طالت  �لتي  �لإجر�ء�ت،  تلك  لتنفيذ  و�لفني  �ملادي  �لعون 
 - و�ل�صياحة  �لإعلم  �لدولة-  موؤ�ص�صات  بقية  مع  للآثار  �لعامة  �ملديرية  تو��صلت  كما  �لبعثات،  ودور 
متحف  �أو  موقع  لكل  �تخذت  �لتي  �لإجر�ء�ت  فعالية  ل�صمان  و�ل�صرطية-  و�لبلدية  �ملحلية  �ل�صلطات 
�لعون  قدمو�  �لذين  �لآثار،  وحمبي  �لأهلية،  و�جلمعيات  �ملحلي،  �ملجتمع  مع  �لعامة  �ملديرية  تو��صلت  ،كما 
و�ملو�قع  �ملتاحف  من  �لكثري  حلماية  �لكبري 
ح�صول  دون  �لأحيان  من  كثري  يف  وحالو�  �لأثرية، 
وزودو�  ذلك،  وغري  وتعدي  و�صرقة  تخريب  �أعمال 
غاية  مبعلومات  و�ملتاحف  للآثار  �لعامة  �ملديرية 
�لأماكن  يف  �حلا�صلة  �لتعديات  عن  �لدقة،  يف 

�لتي خرجت عن �صيطرة �لدولة.
و�لتد�بري  �لإجر�ء�ت  تلخي�ض  ميكن   
�ختلف  على  �لأثرية  �ملو�قع  يف  �تخذت  �لتي 
�أولوية  �إعطاء  مت  حيث  و�أنو�عها،  �أ�صكالها 
ت�صنف  �أن  ميكن  �لتي  �لأثرية،  �ملو�قع  لبع�ض 
�صورية،  تاريخ  يف  مهمة  مف�صلية  كمو�قع 
�حل�صن  وقلعتا  وب�صرى  و�آفاميا  تدمر  ومنها 
�لعمل  مت  كما  �أخرى،  مو�قع  على  �لدين  و�صلح 

على �ملو�قع �ملنقبة و�لتي هي قيد �لدر��صة.
ودو�ئر  مديريات  مع  �لد�ئم  �لتو��صل     -1
و�حلر��ض،  فيها  و�لفنيني  �ملحافظات  يف  �لآثار 
�ل�صبل،  بكافة  لديهم  �ملعنوية  �لروح  ورفع 
جدً�  مهمة  �حتياطية  وتد�بري  �إجر�ء�ت  لتنفيذ 
معامل  و�إخفاء  ردم  منها  �لكلية،  وبال�صرعة 
ونقل  و�ملفتوحة،  �ملنقبة  �ملو�قع  يف  �أثرية 
�إىل  مهمة  �أثرية  مفرد�ت  من  نقله  ميكن  ما 
)ت�صوير-  و�صيلة  باأي  وتوثيقها  �آمنة،  �أماكن 

تك�سري الأحجار الأثرية يف قرية باطوطة ريف حلب 
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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احلرا�س  ت�شجيع  كذلك  ذلك(  غري  و�شف- 
الأ�شرار  وو�شف  الأثرية،  املواقع  مراقبة  على 
املجتمع  مع  والتوا�شل  وت�شويرها،  احلا�شلة، 
يف  امل�شاعدة  تقدمي  اإىل  لدفعه  املحلي 
من  كثري  يف  ح�شل  ما  وهذا  املواقع،  حماية 
املجتمع  اأفراد  من  الكثري  قام  كما  الأحيان، 
ل�شورية  ال�شمالية  املناطق  يف  املحلي 
وو�شف  و�شور،  مهمة،  معلومات  باإر�شال 
وع�شابات  ل�شو�س  بها  قام  التي  للأعمال 

تخريب الآثار. 
واملتاحف  للآثار  العامة  املديرية  و�شعت      -2
من  جمموعة  ت�شمنت  طوارئ،  خطة 
وهذه  ال�شرورية،  والإجراءات  التدابري 
واملواقع  املتاحف  تاأمني  �شملت  اخلطة 
القطاعات،  خمتلف  بها  ورا�شلت  الأثرية، 
الإجراءات  لتنفيذ  املحلية  ال�شلطات  ومنها 
من  مت  حيث   ال�شرعة.  وجه  على  املطلوبة 
القطاعات  جميع  اإىل  الطلب  اخلطة؛  خلل 
تاريخية  اأو  تراثية  اأو  اأثرية  قطع  اأية  نقل 
مهمة  مقتنيات  كنقل  اآمنة،  اأماكن  اإىل 
يف  العبادة  ودور  واجلوامع  الكنائ�س  من 
املحافظات،  وباقي  وحلب  وحم�س  دم�شق 
واإخفاء  لعزل  �شريعة  اأعمال  نفذت  كما 
املدن  يف  واأثرية  تاريخية  معامل  وحماية 
كواجهات  حلب(  دم�شق-   ( التاريخية 
جدران  وو�شع  الدم�شقية،  البيوت  بع�س 
والأ�شرار  التفجريات  من  حلمايتها  موؤقتة 
من  عمل  جمموعة  �شكلت  كما  املختلفة، 
للتدخل  وغريها  دم�شق  اأحياء  يف  املتطوعني 
الأحياء  يف  طارئ  اأي  حدوث  عند  ال�شريع 
ا�شتخدام  على  تدريبهم  ومت  القدمية، 
حدوث  عند  عمله  يجب  وما  املطافئ 
جزئيًا  تاريخي  معلم  اأي  تهدم  اأو  حريق، 
مع  والتاريخية،  القدمية  املدن  يف  كليًا  اأو 

باأية  الفر�شة  لهم  اأتيحت  كلما  للأ�شرار،  التوثيق  اأعمال  يف  للإ�شراع  املحافظات  يف  الآثار  دوائر  توجيه 
و�شيلة ممكنة، وعدم نقل اأية خملفات ناجتة عن حريق اأو تهدم اأبنية تاريخية اأو اأثرية.

التي  ووثائقها،  اأر�شيفها  على  للحفاظ  وتدابري  اإجراءات  بعدة  الأثري  والتوثيق  املباين  مديرية  قامت 
والقدمية  التاريخية  واملدن  الأثرية  للمواقع  والت�شجيل  التوثيق  اأعمال  بجميع  وثيق  ب�شكل  وترتبط  تتعلق 

منذ تاأ�شي�س املديرية العامة للآثار واملتاحف: 

التنقيبات غري امل�شروعة يف كفر عقاب -  ريف ادلب
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

اأعمال الأر�شفة الرقمية للوثائق املتعلقة باملباين التاريخية
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف  

اأعمال الأر�شفة الرقمية يف مديرية املباين
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف 
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 2013-2011 عامي  بني  املباين  مديرية  قامت     -1
جميع  برقمنة  خبري،  وطني  كادر  خالل  من  م 
 ،1933 العام  منذ  ال�صادرة  الت�صجيل  قرارات 
على  الأثرية  املواقع  مبوجبها  �صجلت  والتي 
وتاأهيلها  عليها  للحفاظ  الوطني،  الرتاث  قائمة 
مديرية  يف  الوطني  الكادر  قام  كما  وتوظيفها، 
فيها  مبا  املذكورة،  القرارات  جميع  برقمنة  املباين 
تت�صمن  فنية  وتقارير  و�صور  خمططات  من 
املواقع،  تلك  على  للحفاظ  بها  معمول  �صوابط 
وو�صعها  رقمية،  ن�صخ  جمموعة  بعمل  وقام 
هذا  اأهمية  وتاأكدت  خمتلفة،  اأماكن  عدة  يف 
املتعلق  لأر�صيفها  الدوائر  بع�ض  فقدان  بعد  العمل 

باملباين واملواقع امل�صجلة كليًا اأو جزئيًا )حلب(.
العام2011م  خالل  املباين  مديرية  اأطلقت     -2
املحفوظ  والفني  العلمي  الأر�صيف  رقمنة  م�صروع 
وخمططات،  و�صور،  وثائق،  وهو  لديها،  ورقيًا 
وتقارير  ومالحظات،  م�صوحات،  ونتائج  ودرا�صات، 
1933م  العام  منذ  حمفوظة  توثيق  واأعمال  علمية، 
التاريخية  واملدن  الأثرية  باملواقع  تتعلق  الآن،  حتى 
امل�صروع  هدف  تدمر،  ب�صرى،  حلب،  دم�صق،  منها، 
املتاحة  الو�صائل  بكافة  الأر�صيف  هذا  لرقمنة 
امللفات  هذه  من   %60 من  النتهاء  ومت  واملتوفرة 

وما يزال العمل م�صتمرًا حتى الآن. 
الوطني  ال�صجل  م�صروع  املباين  مديرية  اأطلقت    -3
الأول  اجلزء  من  وانتهت  �صورية  يف  الثابتة  لالآثار 
الثاين،  للجزء  وحت�صر  قريبًا،  طباعته  �صتتم  الذي 
�صوؤون  مديرية  يف  عمله  مت  ما  يحاكي  العمل  وهذا 

املتاحف كالقائمة احلمراء للقطع الأثرية. 
تقدمي  يف  املباين  مديرية  �صاهمت  كما    -4
بالتعاون  الأ�صرار  خارطة  لو�صع  الالزمة،  املعلومات   
التي  للمواقع  ميدانية  زيارات  اإىل  بالإ�صافة  العاملي.  الرتاث  مواقع  ومديرية  التقانة  مديرية  مع 
التفاقيات  يف  و�صاهمت  احل�صن.  قلعة  حم�ض-  مثل  الأ�صرار  لتوثيق  الهدوء  اإليها  عاد 
للتوثيق  دم�صق،  بجامعة  العمارة  وكلية  املهند�صني  نقابة  مع  اأبرمت  التي  تفاهم(  )مذكرات 
الوطني  التوثيق  م�صروع  اإطالق  ومنها  الالزمة،   الفنية  امللفات  ولتح�صري  الإعمار،  ملرحلة  والتح�صري 

وتبادل املعلومات.
الأثري«،  والت�صجيل  احلفاظ  »معايري  عنوان  حتت  عمل  ور�صة  واملتاحف  لالآثار  العامة  املديرية  اأقامت     -5
اأجل  من  املعنية،  الوزارات  يف  ال�صركاءالرئي�صيني  مع  حكومية  لثقافة  التاأ�صي�ض  اإىل  هدفت  والتي 
املعنية  ال�صلطة  وموؤازرة  عليه،  التعدي  ومنع  ال�صوري،  الأثري  الرتاث  على  احلفاظ  لأهمية  التوعية 

ب�صيانته وحمايته. 

رقمنة اخلرائط واملخططات يف مديرية املباين
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف 

جدولة قرارات الت�سجيل
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قلعة املرقب - طرطو�س
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خطة وا�سرتاتيجّية العمل خالل الأَزمة
بلغ عدد البعثات الأثرية التي عملت يف مواقع التنقيب خالل عام 2010م، 
ما يزيد عن مئة وع�شرين بعثة، ما بني بعثات وطنية وم�شرتكة واأجنبية، غطت 

كافة حمافظات القطر، ويف ربيع عام 2011م، اأي مع بداية الأزمة، ح�شرت اإىل القطر بعثتان: الأوىل بلجيكية عملت يف تل �شاغر 
بازار يف حمافظة احل�شكة، والثانية هنغارية عملت يف قلعة املرقب، وبعد ذلك مت ا�شتالم العديد من مرا�شالت البعثات الأجنبية 
وامل�شرتكة، التي تبدي رغبتها باحل�شور اإىل القطر ملتابعة اأعمال التنقيب يف مواقعها املرخ�شة، وح�شلت على املوافقات الالزمة 

لذلك اإل اأنها مل حت�شر، ب�شبب الظروف التي طراأت على �شورية.
اأمام هذا الو�شع؛ تابعت مديرية التنقيب عملها يف توجيه البعثات الأثرية الوطنية، ور�شدت العتمادات املالية الالزمة ملتابعة 
اأعمال التنقيب الوطني يف العديد من املواقع املهمة يف العديد من املحافظات، ف�شاًل عن القيام بتنفيذ اأعمال التنقيب الطارئ، 
وقد نفذت بع�ض البعثات الوطنية موا�شم درا�شية فقط، نتيجة �شغط احلالة الأمنية التي عمت خمتلف حمافظات القطر. وتفاقم 
الو�شع خطورة مع حلول عام 2012م، حيث مت التعدي على العديد من بيوت ومقرات البعثات الأجنبية بال�شرقة والنهب من قبل 
ل�شو�ض الآثار امل�شلحني، م�شتغلني الو�شع الأمني ال�شتثنائي الذي مير به البلد، مع انعدام املتابعة واملحا�شبة من قبل ال�شلطات 

التنفيذية، وطالت اأيديهم بع�ض املواقع والتالل الأثرية، حيث عاثت بها ف�شادًا حتى يف و�شح النهار.
وازداد الو�شع �شوءًا مع تتابع الأيام، ولكن العمل يف مديرية التنقيب مل يتوقف، وتابعت عملها مع الظروف القاهرة، �شمن 
املحافظات التي عرفت الهدوء خالل هذه الأزمة، ورغم تقلي�ض املوازنة ال�شنوية للمديرية العامة لالآثار واملتاحف ب�شورة عامة، 
يف  التويني  وتل  ال�شامية،  وتل  احللوة،  وعني  ال�شمرة،  راأ�ض  مواقع  يف  التنقيب  اأعمال  ا�شتمرت  خا�ض،  ب�شكل  التنقيب  ومديرية 
حمافظة الالذقية، وعمريت، واملنطار، وقلعة الكهف يف حمافظة طرطو�ض، وتل دبة، و�شهبا، و�شيع يف حمافظة ال�شويداء، وتل 

النحا�ض، وتل مك�شور يف حمافظة حماة، والعديد من املواقع الأخرى.  
وا�شتمر التوا�شل عرب النرتنت ومواقع التوا�شل الجتماعي مع الكثري من مدراء البعثات الأثرية الأجنبية وامل�شرتكة، الذين 
اأجروها �شابقًا يف القطر،  التنقيب التي  اأعمال  اأبحاثهم ومن�شوراتهم حول نتائج  زودوا املديرية العامة لالآثار واملتاحف بجديد 
اأو الدرا�شات احلديثة التي تو�شلوا لها، ومت تاأمني اإي�شال الرواتب والأجور للكثري من حرا�ض التالل الأثرية التي تديرها بعثات 

اأجنبية، رغم احل�شار القت�شادي الذي فر�ض على �شورية من قبل العديد من الدول الأوربية والغربية.
اإن اجلهود اجلبارة التي بذلها العاملون يف مديرية التنقيب، �شواء منهم من كان يف الإدارة املركزية اأو يف �شعب الآثار يف كافة 
املحافظات ال�شورية، كان لها الأثر الأكرب باحلفاظ على التالل الأثرية، والإبعاد - قدر الإمكان - لع�شابات الآثار امل�شلحة التي 
كانت متار�ض اأعمال التخريب واحلفر غري ال�شرعي يف العديد من املواقع الأثرية، وذلك بالتعاون مع اأبناء املجتمع املحلي، وو�شطاء 
ونخب جمتمعية ودينية وفكرية، لتحييد املواقع الأثرية عن ال�شتباكات،  ما اأثمر عنه جتنب تخريب اأغلب التالل الأثرية واإبعاد 

الأذى عنها، كما يف حمافظتي اإدلب وحلب.
وكثريًا ما كان يتم ا�شتعادة املئات من القطع امل�شروقة، من املواقع الأثرية نتيجة عمل ع�شابات �شرقة الآثار امل�شلحني، من 
خالل التعاون مع اأبناء املجتمع املحلي، اأو عرب م�شادرات �شاركت فيها اجلهات املخت�شة » كال�شرطة واجلمارك » يف العديد من 

املحافظات ال�شورية.
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ونظرً� لهذ� �لو�سع �ال�ستثنائي، فقد كان نهج و�أ�سلوب عمل مديرية �لتنقيب تتحكم فيه �لظروف �لطارئة، فكان وال بد �أمام 
هذ� �لو�سع �لذي ت�ساءل فيه عدد بعثات �لتنقيب على خمتلف �أنو�عها، و�نخف�ست فيه �ملو�زنة �ملخ�س�سة الأعمال �لتنقيب �الأثري، 
و�لو�سع �الأمني �لذي �ساد يف معظم �ملحافظات �ل�سورية، �أن يكون �لتوجه يف �لعمل نحو �لتوثيق �الأثري، و�حلفاظ على �الإرث �الإد�ري 
و�لعلمي �لذي حتتفظ به مديرية �لتنقيب يف �أر�سيفها، �سونًا لهذ� �الأر�سيف، مبا ي�سم من تقارير �أعمال �لتنقيب جلميع �لبعثات 
�الأثرية، وخمططات الأعمال �لرفع �الأثري بجميع �أنو�عها، و�ل�سور �لورقية �ملحفوظة ب�سكل �سور �أبي�ض/�أ�سود، �أو �سور ملونة، �أو 
�سور »�ساليد«،  وحت�سبًا من تعر�سه الأي نوع من �الأذى، وذلك بنقله �إىل مكان �آمن، وحتويله وحفظه �سمن �أر�سيف رقمي على عدة 
ذ�ته  �لتنقيب، هو بحد  �أر�سيف مديرية  �إن �حلفاظ على  و�ملتاحف وخارجها.  لالآثار  �لعامة  �ملديرية  ن�سخ حمفوظة �سمن مبنى 
�حلفاظ على ذ�كرة �ملديرية �لعامة لالآثار و�ملتاحف خالل م�سرية �لتنقيب �لوطني �لذي �بتد�أ مع بد�يات تاأ�سي�ض مديرية �الآثار 

�لعامة، من فرتة ما قبل �ال�ستقالل، وحتى �لوقت �لر�هن.
ومن هذ� �ملنطلق فقد مار�ض �لعاملون يف مديرية �لتنقيب، �سو�ء يف �الإد�رة �ملركزية �أو يف �سعب �الآثار يف جميع �ملحافظات، 

جهودً� جبارة وحثيثة، بغية �حلفاظ على �أر�سيفهم و�لعناية به، و�إعطائه �الأولوية يف �الهتمام.

خطة احلفاظ على اأر�شيف مديرية التنقيب:
�سمن خطة مديرية �لتنقيب �لتي تهدف �إىل �حلفاظ على �إرثها من �الأر�سيف �لورقي، �سو�ء من تقارير وخمططات وحتويلها 
�ملنهج  باعتماد  وذلك  �لتنقيب،  م�ستودع مديرية  �ملوجودة �سمن  �ملخططات  و�أر�سفة  توثيق  �لعمل على  بد�أ  �إلكرتونية،  �سيغة  �إىل 

�لتايل:
1 - منهجية التعامل مع املخططات الورقية:

-   بعد �إخر�ج �ملخططات من �مل�ستودع؛ يتم فرزها وت�سنيفها وفقًا للمحافظة �لتابعة لها، ير�فق ذلك تو�سيف �ملخططات 
�سمن جدول من حيث �حلالة، �ملحتويات، نوع �لورق، نوع �لتحبري، تاأريخ �لر�سم و�ملقيا�ض.

-   يعطى لكل جمموعة خمططات موجودة مع بع�سها �لبع�ض رقم �سمن �جلدول، يكون مطابقًا للرقم �ملل�سق على �ملخططات.
-   يرمم كل خمطط يحتاج �إىل عملية ترميم.

-   حتفظ �ملخططات �سمن خز�ئن خا�سة، بانتظار عملية �مل�سح �ل�سوئي.
) scanning ( 2 - اأ�ضلوب معاجلة املخططات اأثناء وبعد اإمتام عملية امل�ضح ال�ضوئي

-   تتعر�ض �ملخططات �لقدمية �أثناء عملية �مل�سح �ل�سوئي الأ�سر�ر خمتلفة، ب�سبب �هرت�ء �لورق، �أو نوعيته، ) كالك، زبدة(.
-   حتفظ �لن�سخ �لرقمية على �أجهزة خمرب مديرية �لتنقيب، مع �الحتفاظ بن�سخة �حتياطية على قر�ض �سلب خارجي

  .) External Hard Drive ( 

خمطط موقع تدمر بعد املعاجلة خمطط موقع تدمر قبل املعاجلة
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ميكن توجيه العمل يف معاجلة املخططات اإلكرتونيًا اإىل اأ�سلوبني ح�سب حالة املخطط:
فوق  اإلكرتونيًا  املخطط  ر�سم  اإعادة  تتم  حيث   ) اأوتوكاد   ( بربنامج  معاجلتها  تتم  ال�سيئة؛  احلالة  ذات  املخططات   - اأ 

املخطط الأ�سلي.
ب - اأما املخططات ذات احلالة اجليدة؛ فيتم معاجلتها بربنامج ) فوتو�سوب ( لتح�سني األوان املخطط، وجعله يبدو وكاأنه 

مر�سوم با�ستخدام احلا�سب.
وقد مت اإجناز خمططات مواقع حمافظات الالذقية، جبلة، طرطو�ص، الرقة، احل�سكة، دير الزور، حلب، اإدلب، حماة، حم�ص، 
ريف دم�سق، دم�سق، ال�سويداء، درعا. اإ�سافة اإىل جمموعة من اخلرائط الطبوغرافية، وبع�ص املخططات جمهولة الهوية، مع الأخذ 

كاتدرائية طرطو�س - بعد كاتدرائية طرطو�س - قبل

قطعة رخامية مزخرفة - بعد  قطعة رخامية مزخرفة - قبل
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بعني االعتبار اأن هذه املخططات يف زيادة من حيث عدد املخططات التابعة لكل موقع من هذه املحافظات، وال يزال هناك ق�سم من 
االأر�سيف �سمن مرحلة الفرز والت�سنيف.

واأخريًا ميكن القول باأن مديرية التنقيب  قد عملت على القيام بالدرا�سات املهمة واملطلوبة والتي تنوعت اإىل:
1- االإ�سهام بو�سع اخلطط للحفاظ على طبيعة وقيم املواقع االأثرية والتخطيط لتطويرها.

2- اإجناز الدار�سات اخلا�سة باملواقع املهددة باخلطر.
اأولويات التدخل، بالتعاون مع املديريات املركزية االأخرى يف املديرية العامة للآثار  3- اإجناز خارطة املخاطر التي حتدد 

واملتاحف. 
4- العمل على درا�سة املواقع بهدف القيام م�ستقبًل باإجناز اخلارطة الرقمية للمواقع االأثرية يف �سورية.

5- العمل على الدرا�سات النوعية وذلك من خللها ن�سر الوعي باأهمية املوقع االأثري حمليًا، والرتويج ملواقعنا عامليًا.
6-الدرا�سات املتعلقة باملواقع املنقبة وغري املنقبة وو�سع خطة تهدف للحفاظ على هذه املواقع.

بينت هذه االأعمال االأهمية العلمية التي حتققت من خلل جممل ما ذكر، وكانت هذه االأعمال ثمرة جهد ا�ستمر طيلة الفرتة 
ال�سابقة واليزال، ت�سافرت من خلله اجلهود للو�سول للنتائج املّرجوة.

حفريات ال�سوية الرابعة يف تل �سكا - ريف دم�سق
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نظام البحث عن املواقع واملباين املت�سررة ح�سب املحافظة

تهدف م�شاريع مديرية تقانة �ملعلومات �إىل تكوين قاعدة معرفة �آثارية رقمية 
مركزية، لتكون م�شدر �ملعلومات لإد�رة �لرت�ث، و��شتعمال قاعدة �ملعرفة 
�لناجتة لتوثيق �ملباين و�ملو�قع �لأثرية با�شتخد�م نظام �ملعلومات �جلغر�يف، 
و�إتاحة �ملحتوى و�لناجت �لأثري و�لتاريخي �إىل �جلمهور و�لباحثني و�ملهتمني؛ 
وذلك من خالل �مل�شاريع و�لأنظمة �لتي مت �إن�شاوؤها ويتم �لعمل عليها، و�لتي 

تت�شمن:
اأنظمة املعلومات الرقمية:

1- نظام املعلومات اخلا�ص بتوثيق املواقع الأثرية واملباين التاريخية:
�إدخال �لبيانات �لرئي�شية �لتابعة لكافة �ملو�قع �لأثرية و�ملباين  -   مت 
�لتاريخية �مل�شجلة على لئحة �لرت�ث �لوطني يف �شورية، بالتعاون مع 
مديرية �ملباين، وتتم متابعة �لعمل لي�شمل كافة �ملو�قع و�ملباين غري 

�مل�شجلة.
-   مت تخ�شي�ص و�جهة خا�شة باملو�قع و�ملباين �ملت�شررة خالل �لأزمة، 

�شملت نوع �ل�شرر، وملحة ب�شيطة عن �ملت�شرر، و�إمكانية �إرفاق كافة �ل�شور �ملتوفرة، من خالل و�جهة خا�شة متكن من �إدخال كافة 
معلومات �لأ�شر�ر �ملرتبطة باملو�قع و�ملباين، و�لتي ترد تباعًا من مديرية  مو�قع  �لرت�ث �لعاملي  و�مل�شادر �ملتاحة �لأخرى. حيث 
ميكننا   هذ� �لنظام من �لو�شول �ل�شريع للبيانات،  و�حل�شول على تقارير �آنية  للمعلومات �ملدخلة، كما ميكن �إن�شاء تقارير خا�شة 

بالأ�شر�ر �ملدخلة يف �لنظام، ح�شب �ملوقع �ملت�شرر �أو �ملبنى وح�شب كل حمافظة.
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احل�سول على تقارير اآنية عن الأ�سرار يف كافة املحافظات اأو ح�سب املحافظة

الو�ضول اىل ال�ضور واملعلومات اخلا�ضة بالأ�ضرار  من خالل نافذة الأ�ضرار يف الربنامج
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2- نظام املعلومات اخلا�ص بتوثيق القطع الأثرية يف املتاحف ال�سورية:
-   مت جتهيز �ملتاحف �ل�ضورية بنظام رقمي خا�ص بتوثيق �لقطع �لأثرية، وتخ�ضي�ص و�جهة جديدة خا�ضة بالقطع �ملت�ضررة �أو 

�مل�ضروقة نتيجة �لأزمة، ويتم �لتن�ضيق و�ملتابعة مع مديرية �ضوؤون �ملتاحف، لإكمال �إدخال ما تبقى من مقتنيات �ملتاحف �ل�ضورية.
�ل�ضورية، حيث ميكننا هذ� �لنظام من  �لبيانات �ملطلوبة يف �ملتاحف  -   مت �لنتهاء من جتهيز نظام مركزي ي�ضمل كافة 

�إد�رة �لبيانات وحفظها رقميًا، و�حل�ضول على تقارير 
�أي متحف من  و�لتقارير يف  �ل�ضريع  �لبحث  وعمليات 
و�إدخال  حتديث  يتم  كما  �ملدخلة؛  �لبيانات  خالل 
�ملتاحف،  �ضوؤون  مديرية  من  �لو�ردة  �لبيانات  كافة 
�ضمن �لو�جهة �خلا�ضة �ملن�ضاأة يف �لربنامج و�ملتعلقة 
�ملتحفية  للقطع  �لتابعة  �ملفقودة  و�لقطع  بالأ�ضر�ر 

خالل �لأزمة.
3-   الو�سائط التفاعلية:

�أخبار  �آخر  مب�ضاركة  �ملعلومات  تقانة  مديرية  تقوم     -
مديرية �لآثار على �ملوقع �لر�ضمي:

جتريها،  �لتي  �لفعاليات  فيها  مبا   ،dgam.gov.sy
لـ)�خلرب  خا�ضة  وز�وية  مطبوعاتها،  �آخر  عن  وملحة 
مفرد�ت  على  يجري  ما  متابعة  ميكن  حيث  �ليقني( 
�ل�ضاخنة، بال�ضورة  �ل�ضوري يف �ملناطق  �لرت�ث �لأثري 

و�خلرب، باللغتني �لعربية و�لإنكليزية.

خارطة الأ�سرار يف حلب القدمية با�ستخدام الو�سائط التفاعلية

موقع املديرية العامة للآثار واملتاحف 



الرتاث الأثري ال�سوري - خم�س �سنوات من الأزمة 2011- 382015

-   ب�سكل متوا�سل، تقوم مديرية اإدارة املواقع بتحديث البيانات حول الأ�سرار احلا�سلة يف املناطق ال�ساخنة، وتقوم مديرية تقانة 
ا�ستطالعها على برنامج  ليتم   ،kmz املعلومات وال�سور ب�سيغة  بتوثيقها ون�سرها على خرائط تفاعلية، حتتوي  املعلومات 
غوغل ايرث )Google Earth( لكل حمافظة على حدة، وم�ساركتها مع اجلمهور على موقع املديرية املذكور.  كما يتم 

تباعًا على املوقع نف�سه ن�سر املزيد من الن�سخ اللكرتونية لدورياتها ال�سابقة. 
-    هناك �سفحات للتوا�سل الجتماعي على كل من تويرت وفي�سبوك، وباللغتني العربية والنكليزية، ح�سب ما يلي:

 dgam.syria في�سبوك بالنكليزية ،turath.athari.syria في�سبوك بالعربية
dgam_syria_en@  تويرت بالنكليزية ،dgam_syria_ar@   تويرت بالعربية

:GIS 4-   التوثيق با�ستخدام نظم املعلومات اجلغرافية
الأثرية على  للمواقع واملباين  التوثيق املكاين  املعلومات اجلغرايف، حتوي على  با�ستخدام نظام  اأثرية  اإن�ساء خريطة  -   مت 
باملوقع.  ال�سلة  املديريات ذات  بالتعاون مع  املوقع،  التوثيق على م�ستوى مقيا�س  العمل يف  ويتم  العام،  املقيا�س  م�ستوى 
وتوثيق  با�ستخدام اخلارطة،  املعلومات،  تقانة  املتخ�س�س يف  الكادر  يقوم  العاملي،  الرتاث  وبالتعاون مع مديرية مواقع 
الرتاث الثقايف املت�سرر خالل الأزمة، وحتديثها با�ستمرار، ليتمكن القائمون على اإدارة الرتاث من احل�سول على كافة 
وت�سهيل  والإح�ساء  البحث  لأهداف  حمافظة،  كل  ح�سب  والتقارير،  والإح�سائيات  البحث  بعمليات  والقيام  اخلرائط، 

اتخاذ القرار.

GIS  خارطة املواقع الأثرية يف �سورية با�ستخدام نظام
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تدعيم باب الق�سم الكال�سيكي يف
املتحف الوطني

امل�سدر: املديرية العامة لالآثار واملتاحف

الأثرية  واملباين  املواقع  من  لعدد  حماية  باأعمال  الهند�سة  مديرية  قامت 
واملتاحف، وقد ت�سمنت هذه الأعمال: 

اأ -   اأعمال وقائية.                             
ب -  اأعمال ترميم و�سيانة للمواقع الأثرية املت�سررة نتيجة الأزمة.

ت -  تنفيذ اخلطة ال�سنوية لرتميم املواقع الأثرية. 
الأعمال الوقائية:

هي الأعمال التي متت �سمن املتاحف بهدف حماية وتاأمني حمتوياتها من ال�سرقة 
والتخريب قبل حدوث اأي طارئ عليها و�سملت هذه الأعمال يف مدينة دم�سق :

)املتحف الوطني- ق�سر العظم- متحف الطب والعلوم-متحف اخلط العربي(.  
• املتحف الوطني: مت حت�سني املداخل اخلارجية والداخلية  للمتحف باأبواب 	

متينة وتقنيات متطورة، وكذلك النوافذ، وامل�ستودعات، وحماية بع�ض القطع 
متكاملة  اأمنية  منظومة  لرتكيب  بالإ�سافة  الكبري،  احلجم  ذات  الأثرية 

واإغالق الف�سحة ال�سماوية.
• متحف التقاليد ال�صعبية )ق�صر العظم (: حت�سني اأبواب امل�ستودعات. 	
• حت�سني باب الدخول، والفتحة املطلة على اخلارج 	 العربي:  متحف اخلط 

ذات املن�سوب املنخف�ض. 
• متحف الطب والعلوم: حت�سني اأبواب قاعات العر�ض وامل�ستودعات. 	

اأعمال الرتميم وال�صيانة: 
املواقع  التي قامت بها جمموعات م�سلحة يف عدد من  التخريبية  نتيجة لالأعمال 
الأثرية يف اأغلب مناطق القطر، والتي اأدت اىل اأ�سرار متفاوتة من موقع اإىل اآخر، وبعد 
الأ�سرار،  لتقييم  عليها  بالك�سف  املديرية  بداأت  املواقع،  بع�ض هذه  اإىل  الهدوء  عودة 

وو�سع ا�سرتاتيجيات التدخل للعمل �سمنها، واإعادة ترميمها وتاأهيلها. 
ومن اأهم املواقع التي مت التدخل فيها قلعة احل�سن. 

اأعمال الرتميم وال�صيانة ملوقع قلعة احل�صن:  
بعد اإجراء الك�سف على القلعة من قبل فريق فني متخ�س�ض من مديرية الهند�سة ودائرة اآثار احل�سن، مت و�سع ا�سرتاتيجية 

للعمل، وحتديد خطة ق�سمت اإىل ثالث مراحل: 
املرحلة الأوىل: 

)الأنقا�ض- . 1 امل�سلحة  املجموعة  قبل  القلعة من  ا�ستخدام  الناجتة عن  للمخلفات  التنظيف  اأعمال  بكافة  القيام 
خزانات الوقود- خزانات املياه- املفرو�سات- اأنابيب املياه- الأ�سالك الكهربائية......(.

توثيق كافة الأ�سرار بالرفوعات وال�سور الفوتوغرافية ب�سكل منهجي وعلمي.. 2
القيام بفرز كافة الأحجار املنهارة من كافة الأجزاء، وجتميعها يف اأماكن قريبة من اأماكن النهيار، وترقيمها . 3

لي�سار اإىل اإعادة ا�ستخدامها يف اأماكنها الأ�سلية عند البدء باأعمال اإعادة البناء والرتميم.
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واجهة قاعة الفر�سان قبل التنظيف
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

واجهة قاعة الفر�سان بعد التنظيف
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

املدخل امل�ؤدي اىل املطبخ وقاعة الفر�سان قبل التنظيف
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

املدخل امل�ؤدي اىل املطبخ وقاعة الفر�سان بعد التنظيف
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

برج  امللك الظاهر بيرب�س قبل التنظيف
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

برج  امللك الظاهر بيرب�س بعد التنظيف
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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برج القائد قبل التنظيف
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

برج القائد بعد التنظيف
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

برج قالوون قبل التنظيف
امل�صدر: املديرية العامة لالآثار واملتاحف

برج قالوون بعد التنظيف
امل�صدر: املديرية العامة لالآثار واملتاحف

الكني�سة قبل التنظيف
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

الكني�سة بعد التنظيف
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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44 امل�ؤقت(4. )التدعيم4 الإ�سعايف4 التدعيم4 باأعمال4 القيام4
عن4 اخلطر4 لدرء4 بالنهيار4 واملهددة4 اخلطرة4 للأجزاء4
الأ�سخا�ص4الذين4�سيق�م�ن4باأعمال4التنظيف4والفرز.4

54 اجلدران4. �سمن4 والنزياحات4 الت�سققات4 كافة4 مراقبة4
نتيجة4النهيارات4احلا�سلة.4

املرحلة الثانية: 
14 التف�سيلية4. الدرا�سات4 و�سع4 يتم4 الأ�سرار4 تقييم4 بعد4 4

لأعمال4الرتميم4واإعادة4البناء.
24 4اإعداد4الإ�سبارة4التنفيذية4لكافة4الأعمال.4.

املرحلة الثالثة: 
الدرا�سات4 بتنفيذ4 للبدء4 الإدارية4 بالإجراءات4 القيام4

)اإعلن4املناق�سة4-4التعاقد-44البدء4بالتنفيذ(.
تنفيذ املرحلة الأوىل 

املجم�عات4 من4 القلعة4 اإخلء4 من4 الأوىل4 املراحل4 منذ4
املرحلة4 بتنفيذ4 القيام4 الهند�سة4 مديرية4 با�سرت4 امل�سلحة4
الأوىل،4والتي4ت�سمنت4تقييم4الأ�سرار4وتفريغ4املعل�مات4�سمن4
ا�ستمارات4مت4اإعدادها4وت�سميمها4لهذه4الغاية4بهدف4ت�سنيف4

ال�سرر،4وو�سع4احلل�ل4وتقنيات4التدخل.
اأعمال اخلطة ال�سنوية لرتميم املواقع الأثرية

وال�سيانة4 الرتميم4 واأعمال4 ال�قائية4 للأعمال4 بالإ�سافة4
مديرية4 تابعت4 الأزمة،4 نتيجة4 املت�سررة4 الأثرية4 للم�اقع4
الهند�سة4تنفيذ4اأعمال4الرتميم4وال�سيانة4املت�سمنة4يف4خطتها4
ال�سن�ية4العتيادية4يف4عدد4من4امل�اقع4الأثرية4واملباين4الأثرية4

مثل:4
يف دم�سق :

-444اأعمال4تاأهيل4امل�ست�دعات4املركزية4يف4املتحف4ال�طني.
تاأهيل4ق�سم4الذاتية4يف4املديرية4العامة4للآثار4 اأعمال4 4 4 4-

واملتاحف.
-444اأعمال4ترميم4وعزل4يف4خان4اأ�سعد4با�سا.
-444اأعمال4ترميم4يف4متحف4بيت4الرتاث.4

يف ال�سويداء: 
-444اأعمال4ترميم4وتاأهيل4الب�ابة4اجلن�بية4ملدينة4�سهبا.

-444اأعمال4فك4جدران4مت�سدعة4يف4قي�سرية4�سقا.
الكنائ�ص4 تاأهيل4حميط4جممع4 اأعمال4 من4 الأوىل4 املرحلة4 4 4 4-

يف4قن�ات.
    يف جبلة: 

-44اأعمال4الرتميم4يف4مدرج4جبلة.

مدخل اىل ال�ساحة الداخلية قبل التنظيف
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

مدخل اىل ال�ساحة الداخلية بعد التنظيف
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

اأعمال التدعيم امل�ؤقت
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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ا�ستمارة احل�سن قاعة الفر�سان - 5
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ا�ستمارة احل�سن قاعة الفر�سان - 4



45 الرتاث الأثري ال�سوري  - خم�س �سنوات من الأزمة 2011- 2015

ا�ستمارة احل�سن قاعة الفر�سان - 2
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قلعة احل�صن - حم�ص 
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تقع مدينة دم�شق القدمية يف قلب العا�شمة دم�شق، وت�شكل مركزها التجاري 
التاريخية،  املتنوعة  القيم  من  كبري  بعدد  القدمية  املدينة  وتتمتع  واالجتماعي، 
اأن القيمة االأهم من بينها  اإال  واملعنوية، والثقافية، واالقت�شادية، واالجتماعية، 
اإ�شافة لتمتعها بالقيم  ال�شكن م�شتمرًا فيها.  اأقدم عا�شمة ماأهولة ما زال  اأنها 

اال�شتثنائية العاملية، وقيمة االأ�شالة.
ت�شمل مهام دائرة اآثار دم�شق القدمية كل املباين وال�شرائح امل�شجلة على الئحة الرتاث الوطني داخل وخارج ال�شور.

�شجلت مدينة دم�شق القدمية داخل ال�شور على الئحة الرتاث الوطني بالقرار 192/اأ تاريخ 1976/8/16م. وهي اأول موقع يف 
�شورية �ُشجل على الئحة الرتاث العاملي عام 1979م. باالإ�شافة اإىل   العديد من املباين وال�شرائح االأثرية التي تقع خارج ال�شور، 
وهي م�شجلة اأثريًا على الئحة الرتاث الوطني مثل:  �شريحة �شاروجا، جزء من �شريحة العقيبة، �شريحة امليدان، �شريحة القنوات، 
وال�شرائح معينة اأثريًا، كمرحلة اأوىل من الت�شجيل االأثري حلني ا�شتكمال اأ�شابري الت�شجيل وهي: �شريحة ال�شاحلية، �شريحة �شارع 

امللك في�شل، اجلزء املتبقي من �شريحة العقيبة.
موقع الرتاث العاملي يف دم�شق القدمية:

تت�شمن املدينة القدمية داخل ال�شور 12 منطقة عقارية على ال�شكل التايل:

عدد العقارات يف مدينة دم�سق القدمية ح�سب املناطق العقارية

عدد العقاراتاملنطقة العقاريةالرقمعدد العقاراتاملنطقة العقاريةالرقم

578 عقارباب بريد9267 عقارباب توما1

1538 عقار�شاغور جواين3028 عقارقيمرية2

136 عقار�شاغور براين3619 عقارجورة3

496 عقارعمارة جوانية41710 عقارخراب4

20 عقارعمارة برانية59111 عقارمئذنة ال�شحم5

99 عقاربح�شة �شنجقدار67812 عقاريهود6

6142 عقارجمموع عقارات املدينة القدمية �سمن ال�سور
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الأ�ضرار التي حلقت باملمتلكات الثقافية اأثناء الأزمة:
مت جرد العقارات والأماكن التي تعر�شت اإىل �شقوط قذائف واأدت اإىل اأ�شرار، وذلك �شمن مدينة دم�شق القدمية داخل وخارج 

ال�شور مبا فيها ال�شرائح الأثرية ومنطقة احلماية، خالل الفرتة الواقعة ما بني 2014/1/1م وحتى تاريخه، وهي مبينة كما يلي:
1-   اأبواب املدينة القدمية:

اأدى حدوث انفجار عبوة نا�شفة و�شعت حتت �شيارة يف موقف ال�شيارات املجاور لباب توما الأثري اإىل اأذى واأ�شرار يف هيكل 
الباب احلجري، وكذلك العنا�شر املعدنية التي تك�شو الباب، ب�شكل نقطي ب�شبب ال�شظايا املتناثرة عن النفجار.

2-   املباين الدينية:
• اجلامع الأموي: تعر�ض اجلامع الأموي وحميطه ل�شقوط عدة قذائف هاون، اأحلقت اأ�شرارًا جزئية على حميطه واأر�شية 	

اأن  اإل  تك�شو اجلدران املطلة على �شحن اجلامع،  التي  الرخامية  الألواح  وال�شطح، وتك�شري عدد من  ال�شماوية،  الباحة 
اأكرثها �شررًا كانت تلك التي اأ�شابت اللوحة الف�شيف�شائية البديعة التي تك�شو الق�شم العلوي من الواجهة املثلثية للرواق 

املعرت�ض املطلة على �شحن اجلامع من اجلهة اجلنوبية، واأحدثت فجوة يف اجلدار وتخريب يف لوحة الف�شيف�شاء.
• جامع الب�صروي يف منطقة املرجة: اأدى انفجار �شيارة مفخخة يف ال�شارع اإىل اأ�شرار يف زجاج الواجهة، وبع�ض العنا�شر 	

احلجرية فيها، وت�شققات يف جذع املئذنة.
• مطرانية وكني�صة الزيتون للروم الكاثوليك -حارة الزيتون: يف عام 2014م �شقطت ثالث قذائف هاون، اثنتان وقعتا 	

ب�شاحة الكني�شة جوار البحرة، اأدت اإىل تك�شر وته�شم بع�ض البالطات الرخامية، واإ�شابة بع�ض ال�شيارات املتوقفة عند 
�شور املطرانية، والثالثة �شقطت على اجلدار اخلارجي الغربي للكني�شة، فقد اأدت اإىل ت�شرر يف اجلدار املذكور، وته�شيم 

لالإطارات الرخامية لإحدى �شور املطارنة القائمة على اجلدار.
• مطرانية وكني�صة ال�صريان الكاثوليك -عقار رقم /851/ باب توما: �شقطت قذيفة هاون على اأعلى اجلدار الداخلي 	

الغربي املطل على الف�شحة ال�شماوية، اأحلقت اأ�شرارًا بالنوافذ الداخلية، وببالط الأر�شية، وبالكورني�ض اخل�شبي العلوي.
• كني�صة �صلطانة العامل للأرمن الكاثوليك عقار /336/ جورة: بتاريخ 17 اأيلول لعام 2013م �شقطت قذيفة على الكني�شة 	

اأ�شرار يف  الثالث مع  بالطابق  اأ�شرارًا متثلت بحدوث فتحة يف احلائط )اجلدار(  اأحلقت  لها،  التابع  واملبنى  املذكورة 

الأ�سرار يف كني�سة الزيتون 
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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ال�سطح،  اإىل  امل�ؤدي  الدرج احلديدي  االنفجار،  نتيجة  تعطل  الذي  امل�سعد  وم�لدة  الكهربائية  الل�حة  التالية:  امل�ا�سع 
كما  الثاين.   الطابق  ونافذة  احلديدي،  الباب  اإىل  باالإ�سافة  بالكامل،  امل�سعد  لباب  املقابلة  والغرفة  والنافذة  والباب 
�سقطت قذيفة على �سطح املطرانية يف ال�سهر العا�سر لعام 2013م اأحدثت اأ�سرارًا يف ال�سطح، وكذلك �سقطت قذيفة 
بالكامل،  االأول  الطابق  زجاج  وتك�سر  للمدر�سة،  ال�سرقية  ال�اجهة  وت�سررت  للكني�سة،  التابعة  الن�ر  مدر�سة  على  هاون 

و�سقطت قذيفة هاون اأخرى على �سطح الكني�سة، اأحدثت فج�ة يف ال�سقف، واأ�سرارًا يف كامل الغرف.
• كني�سة الكلدان عقار /389/ باب ت�ما- حارة ب�الد: �سقطت قذيفة هاون اأحدثت فج�ة يف ال�سقف.	
• جامع القدم ومقام الع�سايل: تعر�ض امل�قع لعدة اعتداءات واأ�سرار مبا�سرة، مل نتمكن من حتديدها حتى االآن ب�سبب 	

�سع�بة ال��س�ل اإىل املنطقة.
• كني�س جوبر: قام امل�سلح�ن باقتحام الكني�ض واحتالله، وتعر�ض الكني�ض الأعمال �سلب ونهب ملحت�ياته، وكذلك تخريب 	

وهدم لعنا�سره املعمارية، اإ�سافة اإىل اأعمال حفر يف الكني�ض وحميطه، ومل نتمكن من حتديد االأ�سرار حتى االآن.
3-    املباين احلكومية والر�سمية:

• متحف التقاليد ال�سعبية )ق�سر العظم( العقار 581 مئذنة ال�سحم: اأدى �سق�ط �سظايا قذيفة اإىل اإحداث اأ�سرار جزئية 	
يف اأحد �سط�ح املتحف، وبع�ض من عنا�سر االإ�ساءة املثبتة عليه.

•  قلعة دم�سق: اأدى �سق�ط ح�س�ة �ساروخية اإىل اإحداث فج�ة يف اأحد اجلدران احلجرية للقلعة.	
• بناء دائرة اآثار ريف دم�سق يف منطقة املرجة )بيت غازي االأثري(: اأدى انفجار �سيارة مفخخة يف ال�سارع اإىل اأ�سرار 	

كبرية يف واجهة العقار يف من�س�ب الطابق االأر�سي واالأول والثاين، وبع�ض االأ�سرار يف ك�رني�ض ال�سطح.
• اأدى انفجار �سيارة مفخخة يف ال�سارع اإىل اأ�سرار وحتطم ملعظم زجاج ن�افذ 	 مبنى وزارة الداخلية يف منطقة املرجة: 

ال�اجهة املطلة على ال�سارع.
• بناء العابد يف �ساحة املرجة: اأدى انفجار حزام نا�سف كان يرتديه اأحد االإرهابيني الذي اقتحم ق�سم ال�سرطة يف الطابق 	

االأول من البناء، اإىل حتطم زجاج الن�افذ، وانهيار عدد من اجلدران الداخلية، وت�سقق يف بع�ض اجلدران.
• مبنى حمطة احلجاز: اأدى انفجار عب�ة نا�سفة و�سعت اأمام مدخل املحطة اإىل حتطم عدد من زجاج الن�افذ، واأ�سرار 	

�سببتها ال�سظايا يف ال�اجهة احلجرية، ويف املظلة املزينة بالر�س�مات، وحتطم جزء من زاوية الدرج احلجري للمحطة.
4-    العقارات ال�سكنية:

• العقار رقم /540/ �سفل التلة - باب ت�ما، قذيفة هاون اأدت اإىل اأ�سرار يف ال�سقف /فج�ة/ وتهدم الت�س�ينة.   	
• العقار رقم /815/   حارة العبارة - باب ت�ما، اأدى �سق�ط قذيفة هاون اإىل تهدم ال�سقف العل�ي للغرفة اجلن�بية ال�اقعة 	

يف الطابق االأر�سي، واملطلة على ال�سارع.
• عقار رقم /234/ خراب - وقعت قذيفة هاون على �سطح الغرفة يف الطابق االأول اأدت اإىل اأ�سرار يف ال�سقف واجلدران، 	

وهي بحاجة اإىل اأعمال ترميم.
• بناء القباين يف احلريقة - �ساغ�ر ج�اين اأدى �سق�ط قذيفة هاون اإىل انهيار جزء من امللحق.	
• العقار رقم /174/ ج�رة  -اأدى �سق�ط قذيفة هاون اإىل انهيار جزء من جدار يف الق�سم العل�ي للعقار، واإحداث فج�ة يف 	

جزء اآخر، وت�سقق جدار مطل على ال�سارع الرئي�سي.
• العقار رقم /1/43 قن�ات - اأدى �سق�ط قذيفة هاون اإىل انهيار ق�سم كبري من العقار، واإحلاق ال�سرر بالعقارات املجاورة.	

• بيت القوتلي يف منطقة مئذنة ال�سحم: �سقطت فيه قذيفة هاون اأدت الأ�سرار جزئية، علمًا اأن   واجهات العقار وجزءًا 	
كبريًا من عنا�سره قد مت فكها وحفظها خالل امل�سروع الذي كان من املقرتح اإقامته يف العقار بالتعاون مع م�ؤ�س�سة االآغا 

خان، اإال اأن العمل يف امل�سروع مت�قف حاليًا ب�سبب االأزمة والعنا�سر التي مت فكها حمف�ظة يف مكان اآمن.  
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5- املدار�س:
اأمام مدر�شة الآ�شية يف ال�شارع العام.

• مدر�سة املنار: العقار /312/ باب توما اأدى �شقوط قذيفة هاون اإىل حتطم زجاج بع�ض النوافذ، واإحداث حفر �شغرية 	
يف الأر�شية. وت�شررت الواجهة اجلنوبية ملدر�شة املنار، حيث حتطم زجاج الواجهة للطابق الأول والثاين، وت�شرر �شت 

ع�شرة غرفة يف املدر�شة.
• �ساحة املدار�س يف باب ال�شالم. 	
• املدر�سة العادلية: تقع اإىل ال�شمال الغربي من اجلامع الأموي يف حملة باب الربيد، ومتاخمة للمدر�شة واملكتبة الظاهرية 	

باجلادة املوؤدية اإىل �شوق امل�شكية بقلب دم�شق القدمية، وتعد هذه املدر�شة منوذجًا للهند�شة الأيوبية، من حيث التخطيط، 
ور�شانة البناء، والعنا�شر املعمارية ال�شنع.   وقد اأدى �شقوط قذيفة هاون اإىل اخرتاق �شطح الغرفة يف الطابق الأول 
التي تعلو املدخل، وحتطم جزء من ال�شقف القرميدي، وتك�شر يف اجلوائز اخل�شبية امل�شكلة لل�شقف اجلملوين، وكذلك 
تك�شر جزء من ال�شقف اخل�شبي )الطوان( مما اأدى اإىل حدوث فتحة يف ال�شقف مب�شاحة 3م2 تقريبًا، واأي�شًا تك�شر زجاج 

النوافذ اخل�شبية ب�شبب ال�شغط الناجم عن القذيفة وتطاير ال�شظايا، وكذلك تقطع بع�ض كابالت الكهرباء.
• املدر�سة اجلقمقية: تقع املدر�شة اجلقمقية يف منطقة الكال�شة بدم�شق القدمية، �شمال اجلامع الأموي الكبري، وقد بنيت 	

يف الفرتة اململوكية يف القرن اخلام�ض ع�شر امليالدي، على العقار رقم /150/ باب بريد، وت�شغل حاليًا متحف اخلط 
العلوي  الكورني�ض  ت�شدعات يف  النوافذ، وحدوث  بع�ض  اإىل حتطم زجاج  عليها  قذيفة هاون  �شقوط  اأدى  وقد  العربي، 

وت�شدعات يف بع�ض اجلدران. 
• مدر�سة ال�سعادة: �شقطت قذيفة هاون بتاريخ 1/ 5/ 2014م على �شطح تو�شعة ثانوية ال�شعادة اخلا�شة / بيت �شالح 	

عثمان، الواقعة يف حي القنوات يف مدينة دم�شق، حيث اخرتقت �شطح اإحدى الغرف يف الطابق الثاين من الكتلة امل�شافة 
يف اجلهة ال�شرقية وهي الغرفة املخ�ش�شة لل�شعبة الدرا�شية رقم /15/، مما اأدى اإىل تك�شر يف جزء كبري من اجلوائز 
اخل�شبية امل�شكلة لل�شقف الهرمي، وكذلك ت�شرر الهيكل املعدين احلامل لل�شقف والقرميد الذي يعلو ال�شقف من جهة 
ال�شطح، وتك�شر خ�شب وزجاج النوافذ، وت�شرر احلماية احلديدية للنوافذ وجدران الغرفة، وتخريب بع�ض قطع بالط 

مبنى دائرة اثار ريف دم�شق - بيت غازي
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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اال�ضرار يف االعقار 174 يف حي اجلورة
امل�ضدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

اال�ضرار يف بيت القوتلي
امل�ضدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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�ملوز�ييك �لذي يك�ضو �أر�ضية �لغرفة، وقد تطايرت �ضظايا �لقذيفة يف �لف�ضحة �ل�ضماوية يف �لطابق �لأر�ضي مما �أدى �إىل 
تك�ضر �ملظلة �لتي تعلو �ضطح �حلمامات �لقرميدي وكذلك تطايرت قطع �لقرميد ب�ضبب �ل�ضغط �لناجم عن �لقذيفة، كما 
تك�ضر �لزجاج وخ�ضب �لنو�فذ ومالبن �لأبو�ب يف �لعديد من غرف �ملدر�ضة ب�ضبب �ل�ضظايا �ملتناثرة و�ل�ضغط �لكبري، 

وتخريب عدد من �أجهزة �لتكييف �ل�ضقفية و�جلد�رية و�أجهزة �لإنارة.
6- العقارات التجارية:

�ل�ضبت  يوم  م�ضاء  �لبزورية  ز�وية  على  با�ضا  مدحت  �ضارع  يف  مفخخة  �ضيارة  حتت  و�ضعها  مت  نا�ضفة  عبوة  �نفجار  �أدى 
2013/8/10م، �إىل �إحلاق �ل�ضرر بعدد كبري من و�جهات �ملحالت �لتجارية يف �ل�ضارع وهي:

• �لعقار 256 مئذنة �ل�ضحم، حمل مو�د غذ�ئية.	
• �لعقار 259 مئذنة �ل�ضحم، حمل رول ورق ونايلون.	
• �لعقار 128 مئذنة �ل�ضحم، بقالية.	
• �لعقار 130 مئذنة �ل�ضحم، حمل معجنات.	
• �لعقار 131 مئذنة �ل�ضحم، حمل نحا�ضيات.	
• �لعقار 132 مئذنة �ل�ضحم، حمل منظفات.	
• العقار 133 مئذنة �ل�ضحم، حمل منظفات.	
• العقار 134 مئذنة �ل�ضحم، حمل جلخ �ضكاكني، و حمل جنارة.	
• جزء من العقار 136 مئذنة �ل�ضحم، حمل نايلون.	
• العقار 137 مئذنة �ل�ضحم، �ملوؤلف من خم�س حمالت جتارية.	
• العقار 165 مئذنة �ل�ضحم، حمل جتهيز�ت كهربائية.	

اال�سرار يف املدر�سةاجلقمقية
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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• العقار 166 مئذنة ال�شحم، حمل جنارة.	
• العقار 167 مئذنة ال�شحم، فندق االأمني، معر�ض �شرقيات، حمل �شوكوال، حمل لل�شاعات.	
• العقار 168 مئذنة ال�شحم، حمل موزاييك، حمل �شرقيات جمعة، حمل جنارة، حمل بن.	
• العقار 1/200 مئذنة ال�شحم، ملحمة.	

7- اأماكن عامة متفرقة:
• بجانب �صريح �صالح الدين الأيوبي اأدت االأ�شرار اإىل اإحداث ثقوب يف باب حمل، وحفرة يف ال�شارع 	 �شقطت قذيفة 

املقابل للمحل.
• طاحونة الطحان اأو طاحونة الدجاج يف منطقة الزبلطاين: تعر�شت الأعمال تخريب وتهدم جزئي بعد ا�شتيالء امل�شلحني 	

عليها، والتمركز فيها، وحفر نفق حتتها.
• مطعم عالبال: املطل على �شاحة باب توما، �شقوط قذيفة على �شطح املطعم، اأدت اإىل حدوث اأ�شرار يف بالط ال�شطح، 	

وتك�شري النوافذ، واالأبواب الزجاجية واخل�شبية.
• �شقوط عدة قذائف يف �صاحة باب توما يف ال�شارع العام.	
• اأدى �شقوط قذيفة يف �صارع الغزي )منطقة باب الربيد( اإىل اإحداث حفرة يف ال�شارع.	
• اأمام جمعية الإح�صان )منطقة اليهود( حيث اأدى �شقوط قذيفة اإىل تك�شري واجهات املحالت التجارية.	

ا�سرتاتيجية التعاطي مع خماطر الأزمة:
مت من قبل املديرية العامة لالآثار واملتاحف اإقرار خطة للتعامل مع االأزمة ومنعك�شاتها، وو�شعت مقرتحات وروؤى لرتميم وتاأهيل 
املباين واملواقع املت�شررة ب�شبب االأزمة، وقد مت بالتن�شيق مع مركز اليون�شكو للرتاث العاملي واالإيكومو�ض، واالأنرتبول، مب�شاهمة من 
قبل االإيكروم، اإقرار ورقة م�شرتكة للعمل من خالل توقع ال�شيناريو االأ�شواأ، وتقدمي تو�شيات من اأجل التخفيف من اأ�شواأ املخاطر 

التي مت حتديدها، وقد مت االأخذ بعني االعتبار مدينة دم�شق القدمية �شمن حمتويات تلك الورقة.

اال�سرار يف مدر�سة ال�سعادة 
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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اإجراءات احلماية اأثناء الأزمة:  الأعمال التي متت �ضمن الدائرة:
اأوًل - مكافحة املخالفات: ومنع حدوث اأي تعدي اأو اأعمال بناء خمالفة، اأو هدم، اأو اأي اأعمال غري مرخ�ضة اأ�ضوًل، واتخاذ 

الجراءات الالزمة وفق قانون الآثار ال�ضوري يف حال ح�ضول اأي جتاوز.
ثانيًا - توثيق الأ�ضرار: يف حال حدوث اأي �ضرر ب�ضبب الأزمة، يتم الك�ضف امليداين مبا�ضرة وتوثيق الأ�ضرار بال�ضور، والتن�ضيق 
مع قوى الأمن الداخلي لتنظيم ال�ضبوط الالزمة، والتعاون مع جلان تقرير الأ�ضرار يف حمافظة دم�ضق، اإ�ضافة لتزويد القائمني 
على العقارات املت�ضررة بال�ضروط واملوا�ضفات الفنية الالزمة لإ�ضالح الأ�ضرار، وكل ما يلزم من وثائق تبني حالة العقارات قبل 

حدوث ال�ضرر.
اأهم الأعمال و�ضيا�ضات احلفاظ يف مواقع الرتاث، ملا ميثله من حفظ للذاكرة  ثالثًا - اأعمال توثيق املوقع: يعترب التوثيق من 
الب�ضرية، ووثيقة معتمدة يف كافة املقارنات والدرا�ضات، واخلطوة الأوىل يف اأعمال ال�ضيانة والرتميم، والأهمية الكربى للوثائق 
تظهر عند حدوث اأي تخريب لالأثر اأو فقدان اأجزاء منه، وقد مت العمل بناًء على ذلك باعتبار التوثيق من اأهم واأول ال�ضيا�ضات التي 

يجب الرتكيز عليها �ضمن خطة احلماية، وقد مت تق�ضيم العمل مبراعاة الت�ضل�ضل املرحلي التايل لالأعمال:
1ـ دم�ضق داخل ال�ضور، 2ـ ال�ضرائح امل�ضجلة اأثريًا خارج الأ�ضوار، 3ـ املباين امل�ضجلة خارج ال�ضور وخارج ال�ضرائح، 4ـ ال�ضرائح 

املقرتحة للت�ضجيل.
5ـ منطقة حماية املدينة القدمية.

• الأر�ضيف وحفظ الوثائق: مت حتويل ما هو متوفر من الوثائق املتعلقة بعقارات املدينة القدمية ل�ضيغة رقمية، وحفظ عدة 	
ن�ضخ منها، والعمل م�ضتمر للتو�ضل اإىل اإ�ضبارة رقمية لكل عقار.

• ال�ضور: مت حفظ عدة ن�ضخ من ال�ضور التوثيقية الرقمية، وحتويل ال�ضور الورقية ل�ضيغة رقمية، والعمل م�ضتمر لتحديث 	
اأر�ضيف ال�ضور يف الدائرة وا�ضتكمال توثيق كافة ال�ضرائح.

قذيفة اأ�صابت حمل جموهرات تقليدية يف الع�صرونية
امل�صدر: و�صائل الإعالم 
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• �ملخططات: مت حتويل كافة �ملخططات �لورقية �إىل �سيغة رقمية، وحتويلها �إىل ملفات �أوتوكاد، وحفظ عدة ن�سخ منها، 	
كما مت تبادل �ملخططات �لتوثيقية مع �جلهات ذ�ت �ل�سلة باملدينة، و�لعمل م�ستمر يف ��ستكمال �أعمال تدقيق �ملخططات 

و�لرفع �ملعماري للمباين �لتي ال تتوفر خمططات كاملة لها.
• �ملر�جع �ملتعلقة باملدينة �لقدمية: مت جمع كافة �ملر�جع �ملتوفرة ب�سيغة رقمية و�ملتعلقة باملدينة �لقدمية ومبانيها، وكذلك 	

�ل�سكان و�حلياة �الجتماعية يف �ملدينة، وبلغ عددها حو�يل 160 مرجعًا، كما مت حتويل 70 مرجعًا �سمن نف�س �الإطار 
ل�سيغة رقمية، وجمع كافة �ملقاالت �لعلمية و�أور�ق �لعمل �لتي تندرج �سمن �ل�سياق. - كتب عن دم�سق: )231( كتاب،   

مقاالت عن دم�سق )84( مقالة،  كتب عن �آثار �سورية )30( كتاب.
• �الأحياء، 	 فيه، وخماتري  �الأهلي  �ملجتمع  �ملحلي: من خالل جمل�س حمافظة مدينة دم�سق وممثلي  �ملجتمع  مع  �لتو��سل 

وكذلك �سكان �ملدينة �لقدمية من خالل �جلوالت �مليد�نية لعنا�سر �لد�ئرة ومر�قبي �الآثار فيها، و�لعمل على رفع �سوية 
وعي �ل�سكان بقيم �ملدينة، و�أهمية دورهم يف �حلفاظ عليها، وعلى مبانيها، و�لعمل على تقدمي كافة �خلرب�ت و�ملعونة 

�لالزمة يف �أعمال �ل�سيانة و�حلفاظ و�لرتميم �لتي يقوم بها �ل�سكان.
• خماطبة �جلهات �لتنفيذية: لالأهمية �لبالغة وخلطورة ما ميكن �أن ينجم ب�سبب �الأحد�ث من حر�ئق يف �ملدينة �لقدمية، 	

فقد �سارعت د�ئرة �آثار دم�سق مبخاطبة �جلهات ذ�ت �ل�سلة للعمل ما �أمكن على تاليف حدوث �حلر�ئق و�أ�سبابها من 
خالل: قوى �الأمن �لد�خلي:

1- متت خماطبة �ل�سيد قائد �سرطة حمافظة دم�سق، بخ�سو�س �ل�سيار�ت �لتي تتوقف ب�سكل خمالف ولفرت�ت 
طويلة يف �سو�رع �ملدينة �لقدمية، وخا�سة �أمام �ملتاحف، وب�سكل يغلق نهائيًا تلك �ل�سو�رع مما مينع �حلركة فيها 

ويعرقل �حلركة يف �ل�سو�رع �ملوؤدية لها، �الأمر �لذي قد ي�ستغل للقيام باأعمال تخريبية.
ولفت �النتباه ل�سرورة معاجلة �مل�سكلة �ملذكورة مبا يحقق �مل�سلحة �لعامة، ويكفل �حلفاظ على �الأمن و�ل�سالمة.
2- مت �لتن�سيق مع كافة �أق�سام �ل�سرطة ذ�ت �ل�سلة باملدينة �لقدمية وهي: ق�سم �حلميدية، ق�سم �لق�ساع، ق�سم 
�لعمارة، ق�سم �ل�ساغور، ومتت خماطبتهم بخ�سو�س �حلر�ئق، و�سرورة �إيالء �الأمر �الأهمية �لق�سوى و�الإحالة 
ملن يلزم للمتابعة، وتكثيف �لدوريات يف �ملناطق �لتي تتو�جد بها مد�ر�س �سمن �ملدينة �لقدمية، حيث �أن هذه 
�حلر�ئق قد تهدد عددً�   كبريً� من �لطالب، وقد متتد يف حال مل تتم �ل�سيطرة عليها ب�سكل فوري �إىل �لعقار�ت 

�ل�سكنية �ملجاورة، وتلحق �ل�سرر بال�سكان و�ملباين �الأثرية.
حمافظة دم�سق:

وقابلة  خطرة  مو�د  بتخزين  يقوم  من  لكل  وفورية،  عاجلة  �إنذ�ر�ت  توجيه  وطلب  �ملحافظة  خماطبة  متت   -1
لال�ستعال يف عقار �أثري، وال ير�عي �سروط �ل�سالمة �لعامة ال�ستخد�م �لبناء، �إ�سافة ل�سرورة �أن تقوم حمافظة 
دم�سق، باالإيعاز لكافة دو�ئر �خلدمات باإلز�م كافة �ساغلي �لعقار�ت �الأثرية وخا�سة �لتجارية منها، بو�سع �أجهزة 

�الإطفاء �لالزمة لل�سيطرة على �أي حريق قد ين�سب يف مر�حله �الأوىل ومنع �نت�ساره للعقار�ت �ملجاورة.
�جلافة  �ملو�د  �أو  �لرغوي  �الإطفاء  �أ�ساليب  باعتماد  �ملدين،  �لدفاع  خماطبة  دم�سق  حمافظة  من  �لطلب   -2

)�لبودرة( دون �للجوء ل�سغط �ملاء �إال يف حاالت �ل�سرورة �لق�سوى.
3- �لعمل �سمن خطة تاأهيل كو�در وعمال �ل�سيانة يف حمافظة دم�سق للعمل باملو�د �لتقليدية الإ�سالح �أي �سرر 
طارئ على عقار�ت �ملدينة، و�لعمل لتاأمني مكان و�آليات منا�سبة ل�سناعة �ملو�د �لتقليدية وتاأمينها ملن يقوم من 

�سكان �ملدينة �لقدمية باأعمال �لرتميم وب�سعر �لكلفة.
خطة �لعمل �مل�سرتكة بني كافة �جلهات ذ�ت �ل�سلة باملدينة �لقدمية:  من خالل �لتن�سيق مع حمافظة دم�سق 
و�جلهات ذ�ت �ل�سلة باملدينة �لقدمية، عقدت عدة �جتماعات فورية حول �لتد�بري �لالزمة حلماية �ملباين �الأثرية 

و�الأ�سو�ق �لتاريخية و�ملفرد�ت �ملعمارية و�لفنية يف دم�سق �لقدمية، مت �لتو�سل من خاللها خلطة �لعمل �لتالية:
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•  حمافظة دم�شق- فوج الإطفاء من خالل:	
- تفقد جاهزية اأجهزة الإطفاء من حيث الكفاية والفعالية.

- تاأمني خمططات فوهات اإطفاء احلريق القربية من املواقع املهمة.
- تدريب العاملني واحلرا�س الليليني يف املباين الهامة على ا�شتخدام اأجهزة الإطفاء.

- تدريب جلان الأحياء وفرق الدفاع الوطني على ا�شتخدام اأجهزة الإطفاء وفوهات اإطفاء احلريق.
دراجات جمهزة مب�شخات  اأو  اإطفاء �شغرية  �شيارات  تاأمني  قريبة،  اإطفاء  فتحات  وجود  - عند عدم 

حممولة.
- تاأمني �شيارات اإطفاء تتمركز على حميط املدينة القدمية يف مواقع: مدخل القلعة /باب �شرقي/ باب 

توما.
• لتاأمني 	 عليها  القائمني  وتوجيه  القدمية،  املدينة  لال�شتعال �شمن  القابلة  املواد  وم�شتودعات  جرد خمازن 

احلماية والتجهيز باأجهزة اإطفاء احلريق.
• توعية �شكان املدينة القدمية لالبتعاد عن تخزين املحروقات يف الأماكن املك�شوفة.	
• املديرية العامة لالآثار واملتاحف:	

- تقدمي الطرق املثلى حلماية القطع الفنية من التخريب واحلريق وطرق تطبيق هذه احلماية بح�شب 
�شروط قانون الآثار، لتوعية القائمني على املباين العامة و�شكان املدينة القدمية.

- حتديد البيوت ال�شكنية املهمة، لإلزام �شكانها بتجهيز اأجهزة اإطفاء والتدريب على ا�شتخدامها.
• وزارة ال�شياحة / مديرية �شياحة دم�شق من خالل  مراقبة تقيد املن�شاآت ال�شياحية يف مدينة دم�شق القدمية 	

بجاهزية اأجهزة اإطفاء احلريق، وتاأمني ال�شالمة العامة، وعدم تخزين ما يزيد عن حاجة املن�شاأة من الغاز 
والوقود، وتنفيذ تدابري احلماية الذاتية.

•  منظمة اليون�شكو تقدمي اخلربات حول تدابري احلماية للمدن التاريخية، كون دم�شق م�شجلة على لئحة 	
الرتاث العاملي عن طريق وزارة اخلارجية.

• مديرية �شحة دم�شق تاأمني �شيارات اإ�شعاف تتمركز على حميط املدينة القدمية يف مواقع:  مدخل القلعة /	
باب �شرقي/ باب توما.

• توزيع اأرقام هواتف طوارئ الإ�شعاف والإطفاء على:  خماتري وجلان الأحياء، فرق الدفاع الوطني، اأق�شام 	
ال�شرطة، دوائر اخلدمات. ومت بناًء عليه بالتعاون مع حمافظة دم�شق وفوج اإطفاء مدينة دم�شق، الك�شف 
امليداين على املباين الأثرية ذات الطابع الإداري والر�شمي، وكذلك املباين التي ت�شتقبل زوار اأو مراجعني 
فيها، ومت تفقد فوهات واأجهزة اإطفاء احلريق والتاأكد من جاهزيتها، وو�شع الإدارات ب�شورة حالتها فيها، 

وو�شع القرتاحات الالزمة لرفع عامل الأمان �شد احلرائق. 
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الأعمال احلالية �ضمن خطة احلماية:
�لتعاون و�لتن�شيق من قبل د�ئرة �آثار دم�شق مع كل من: 

• مديرية �أوقاف دم�شق/ مكتب �ملباين �لوقفية و�مل�شاجد �لأثرية/، وجامعة دم�شق، ومديرية �ملدينة �لقدمية )مكتب عنرب(، 	
بخ�شو�ص �لتوثيق وتبادل �ملعلومات.

• جلان �لرت�ث يف نقابة مهند�شي دم�شق ونقابة �ملهند�شني �ل�شوريني: من خالل مذكرة تعاون للحفاظ على �لرت�ث �لوطني 	
من خالل �ملحا�شر�ت، و�لندو�ت، وور�شات �لعمل، و�ملوؤمتر�ت، ومتابعة م�شاريع �لتاأهيل و�لرتميم، وت�شكيل جلان م�شرتكة 

لهذ� �لغر�ص.

الأ�سرار يف كني�سة  الأرمن الأرثودك�س  
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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التكية ال�شليمانية يف دم�شق 
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يوجد يف حمافظة ريف دم�شق نحو 300 موقع �أثري، يعود تاريخها �إىل خمتلف 
من  �ملتاأخرة.  �لإ�شالمية  �لع�شور  حتى  �لتاريخ  قبل  ما  ع�شور  من  بدءً�  �لع�شور؛ 
�أهمها يربود، ومعلول، و�شيدنايا، وتل �أ�شود، وتل �لرماد، وتل غريفة، وتل �لبحارية، 

وتل �ل�شاحلية، وتلول �لفار، وتل �شكا، وحينة، وبرق�ش، ورخلة، وع�شر�ت �لتالل و�ملو�قع و�لأبنية �لأثرية �ملنت�شرة على م�شاحة تزيد 
عن 18 �ألف كم2. 

الأ�ضرار التي حلقت باملمتلكات الثقافية اأثناء الأزمة:
تعر�ش �لكثري من هذه �ملو�قع للتخريب و�لأذى �لناجم عن �حلرب �لتي �ُشنت على وطننا، وقد مت ر�شد بع�ش هذه �لأ�شر�ر، 
لكن هناك �لكثري من �ملو�قع �لتي ما يز�ل م�شريها جمهوًل، لعدم �لتمكن من �لو�شول �إليها، �أو �حل�شول على معلومات حولها، 

ومن �ملو�قع �لتي تعر�شت لالأذى: 
1 ـ مبنى د�ئرة �آثار ريف دم�شق 

يعود تاريخ �لبناء �إىل �لع�شر �لعثماين، يقع و�شط دم�شق، �أ�شابه �لكثري من �ل�شرر و�لأذى �لناجم عن �لتفجري �لرهابي �لذي 
وقع �أمامه )تفجري �ملرجة �لأول(، بتاريخ 2013/4/30م، وقد �أدى لتحطم �لو�جهات وبع�ش �جلدر�ن و�لأبو�ب و�لنو�فذ، وقد مت 

�لإنتهاء من ترميمه. 

 

االأ�شرار يف مبنى دائرة اآثار ريف دم�شق  نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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تقع معلول �شمايل دم�شق، وتبعد عنها نحو 56 كم، وتنت�شر فيها الكثري من املباين واملعامل الأثرية التي يعود تاريخ  ـ معلوال:   2
معظمها اإىل الع�شرين الروماين والبيزنطي. 

اأـ البلدة القدمية: تعر�شت بيوت البلدة القدمية واأزقتها للدمار الكامل، ب�شبب احلرائق التي اأ�شرمها امل�شلحون عند احتاللهم 
اأ�شطح  انهيار معظم  اإىل  النريان  اأدت  اأعلى قمة اجلبل، وقد  امل�شتعلة من  بالدواليب  للمدينة، وقيامهم بق�شفها ورميها 
تعر�شت  كما  طوابق،  ثالثة  من  اأحيانًا  واملوؤلفة  واخل�شب(،  والطني  )احلجارة  التقليدية  باملواد  املبنية  املنازل  وجدران 

حمتويات هذه البيوت التقليدية والرتاثية للتلف والدمار الكامل.

البلدة،  مغاور  من  كبري  عدد  تعر�ض  واملغاور:  املدافن  ـ  ب 
العبث  لأعمال  فيها،  املوجودة  واملنحوتات  الأثرية،  واملدافن 
البحث  )بدافع  والتحطيم  واحلفر  والتك�شري  والتخريب 
املتاري�ض  واإن�شاء  لالإقامة  اأمكنة  اإىل  وحتويلها  الكنوز(  عن 
املح�شنة، ومن اأكرث املغاور ت�شررًا تلك املتو�شعة يف حرم دير 
القدي�شني �شركي�ض وباخو�ض، وقرب فندق ال�شفري، يف اجلزء 

املرتفع من البلدة. 
الذي يحتوي  الأ�شا�شي  املقام  تعر�ض  القدي�سة تقال:  دير  ـ  ج 
بداخله �شريح القدي�شة تقال للحرق الكامل، دون معرفة م�شري 
املقتنيات املقد�شة التي كانت فيه، ومنها عدد من  الأيقونات. 

االأ�شرار يف  البلدة القدمية يف معلوال نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

االأ�شرار يف مغاور دير مار �شركي�س يف معلوال نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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اآثار احلريق يف دير مار تقال )كني�شة يوحنا( يف معلوال نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة لالآثار واملتاحف
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القدي�س يوحنا  النار يف كني�سة  اإ�سرام  التهدم واحلرق. كما مت  يليه لبع�س  الذي  للدير، واملمر  الرئي�س   كما تعر�س املدخل 
املعمدان املوجودة داخل الدير، بعد �سرقة معظم مقتنياتها، وتك�سري وتخريب ما تبقى منها، كاملذبح وال�سلبان والأيقونات 

والر�سوم اجلدارية، ومت كتابة عبارات تكفريية على جدران الكني�سة. 
 دـ  دير القدي�سني �سركي�س وباخو�س: يعود تاريخ البناء لأوائل القرن الرابع امليالدي. تعر�ست اأجزاء من جدران الدير الغربية 
اإ�سابتها  للدمار ب�سبب  الكبرية  البناء  القذائف عليها، كما تعر�ست قبة  نتيجة �سقوط  الكبري،  للدمار وال�سرر  وال�سرقية 
بالقذائف من عدة جهات، ومت اإزالة ال�سلبان عن القبة الكبرية وقبة اجلر�س. ويف الداخل قامت جمموعة م�سلحة بتك�سري 
املذبح الرئي�سي الرخامي، وحتطيم ال�سليب اخل�سبي القائم عليه، بالإ�سافة اإىل القيام بعمليات احلفر حتت املذبح بهدف 
معلول،  اأيقونات  اأهم  ومنها  الدير،  داخل  املوجودة  املقد�سة  واملقتنيات  املنقولة  الآثار  كافة  �سرقة  ومت  كنوز.  عن  البحث 

واأيقونات ر�سمها ميخائيل الكريتي.
هـ ـ كني�سة مار الونديو�س: تعر�س اجلدار اجلنوبي للبناء مع ال�سقف والقبة لل�سرر نتيجة القذائف املت�ساقطة عليه. ويف داخل 
البناء مت تك�سري /بيت القربان املقد�س/ الرخامي، و�سرقة املقتنيات املقد�سة، مبا فيها جر�س الكني�سة الأثري الذي ُيعدُّ من 
اأجمل اأ�سوات اأجرا�س الكنائ�س بعد جر�س كني�سة القيامة يف القد�س. ومت اإزالة ال�سلبان من فوق قبب الكني�سة. وتعر�س 
اإىل جتميع مقاعد الكني�سة اخل�سبية يف  لل�سرقة والق�سم الآخر للحرق، حيث عمد امل�سلحون  الثمينة  ق�سم من الأيقونات 
و�سط البناء ثم اأ�سرموا النار فيها، مما اأدى لإحراق كافة املحتويات مبا فيها ال�سقف اخل�سبي امل�ستعار للبناء. كما مت حفر 

القرب املوجود داخل الكني�سة ونب�س حمتوياته، ورمي رفات الكهنة خارجه، بهدف البحث عن الكنوز.  

و-ـ كني�سة القدي�سني قوزما ودمييانو�س: تعر�س املبنى للتخريب ال�سديد، ومت تك�سري املذبح داخل البناء، و�سرقة الأيقونات 
الثمينة منه، ومت تدمري الإيقون�ستا�س اخل�سبي. 

االأ�شرار يف  كني�شة مارالونديو�س يف معلوال نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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زـ كني�سة القدي�سة بربارة: تعر�ست القبة لل�سرر الكبري، ومت حرق كافة حمتويات الكني�سة و�سرقة املقتنيات الثمينة مبا فيها 
الأيقونات. 

ح ـ توجد يف البلدة القدمية بع�س الكنائ�س واملزارات، وهي ذات اأبنية حديثة ن�سبياً، لكنها حتتوي على الكثري من املقتنيات 
القدمية، التي تعر�ست جميعها للنهب وال�سرقة والتدمري ومنها: مزار مار �سابا - مزار مار توما- وكني�سة القدي�س �سربني. 

3ـ �سيدنايا: تقع 30كم �سمايل مدينة دم�سق، فيها الكثري من املواقع واملباين الأثرية، تعر�س بع�سها لأذى جزئي، وهي:
اأـ دير ال�سريوبيم: يعود تاريخ املوقع اإىل الع�سرين الروماين والبيزنطي، وتنت�سر فيه الكثري من املغاور واملدافن املنت�سرة حول 
الدير. تعر�س املوقع لأكرث من هجوم، و�سقطت عليه الكثري من القذائف التي اأدت لإحلاق بع�س الأ�سرار يف اأبنيته، وتك�سري 

النوافذ والأبواب.
ب ـ دير ال�سيدة: يعود تاريخه اإىل الع�سر البيزنطي، تعر�س لل�سرر يف جدرانه وغرفه، نتيجة �سقوط بع�س القذائف عليه. 

4 ـ دير مار يعقوب: يقع غربي بلدة قارة 90 كم �سمايل دم�سق، يعود تاريخ الدير اإىل الع�سر البيزنطي )منت�سف القرن ال�ساد�س 
للميالد(، تعر�س لأكرث من هجوم مما اأدى لإحلاق ال�سرر يف غرف البناء و�سقفه وجدرانه واأبوابه ونوافذه وحمتوياته. 

5 ـ مبنى معبد ال�سمري: يقع 45 كم �سرقي دم�سق، وهو من املباين الفريدة لوجود مدخلني كبريين له، يعود تاريخ بنائه ل�سنة 
245م، تعر�س لالعتداء اأكرث من مرة، مت فيها �سرقة اأجهزة الإ�ساءة )ثالثة ع�سر بروجكتور- 400 واط(، كما مت تهدمي ال�سياج 
احلديدي املحيط به، وتخريب مبنى اخلدمات امللحق بالبناء. وتعر�ست واجهات املبنى لبع�س ال�سرر الناجت عن التفجريات التي 

ح�سلت يف املوقع. كما قام الإرهابيون بالتنقيب غري ال�سرعي عن الآثار يف اأر�سية املوقع.
6 ـ مبنى �سرايا النبك: يقع و�سط مدينة النبك 80 كم �سمايل دم�سق، وهو موؤلف من طابقني، يعود تاريخه اإىل الع�سر العثماين 
املتاأخر، تعر�س املبنى لكثري من ال�سرر  الذي اأدى لتك�سري الأبواب والنوافذ، واإحلاق الأذى يف اجلدران والأ�سقف، كما مت �سرقة 

بع�س حمتوياته ومنها بع�س م�سخات املاء. 

االأ�شرار يف مبنى ال�شرايا يف النبك نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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7 ـ مبنى خان ال�شيح الأثري: يقع 30كم جنوب غربي دم�ضق، يعود تاريخ بنائه للع�ضر العثماين، تعر�ض لبع�ض الأ�ضرار، ومنها 
تخريب عدد من اجلدران، و�ضرقة بع�ض حمتوياتها، ومنها الأبواب اخل�ضبية، وخزانات املياه البال�ضتيكية. 

ـ حمام حر�شتا: يعود تاريخه اإىل الع�ضر اململوكي، تعر�ضت اأجزاء منه للتهدم، وت�ضررت جدرانه و�ضقفه، كما �ضرقت بع�ض   8
حمتوياته، ومنها الأبواب اخل�ضبية.

9ـ  مع�شرة حر�شتا الأثرية: يعود تاريخ البناء للع�ضر العثماين، تعر�ض املبنى لتهدم بع�ض اأجزائه مبا يف ذلك القبوات واجلدران.
10ـ مبنى خان دنون الأثري: يقع 25 كم جنوبي دم�ضق، يعود تاريخ البناء اإىل الع�ضر اململوكي، تعر�ض لأ�ضرار متنوعة اأ�ضابت 

ال�ضقف واجلدران، كما ن�ضب فيه حريق كبري اإثر �ضقوط قذيفة هاون فيه، اأدى اإىل تلف الكثري من املواد التي كانت خمزنة فيه. 
ـ تل ال�شاحلية: يقع يف غوطة دم�ضق قرب بلدة ال�ضاحلية )ناحية الن�ضابية( 17كم �ضرقي دم�ضق، يعود تاريخ التل لالألف   11
الثالث والثاين والأول قبل امليالد، تعر�ض للكثري من الأذى الناجم عن التنقيب غري ال�ضرعي عن الآثار، وقد ا�ضتخدمت يف اأعمال 

التنقيب اآليات ثقيلة )بلدوزر(، مما اأدى لتجريف اأجزاء من التل واإحلاق �ضرر كبري فيه.
12ـ كفر حور: يقع 46 كم جنوب غربي دم�ضق، يعود تاريخ املوقع اإىل الع�ضرين الروماين والبيزنطي، ي�ضهد عملية تنقيب غري 

�ضرعي عن الآثار فيه، مما اأدى لتخريب الكثري من املدافن والكهوف يف املوقع. 
13ـ �شوق وادي بردى: تقع بلدة �ضوق وادي بردى 30 كم �ضمال غربي دم�ضق، وت�ضم الكثري من املواقع الأثرية التي تعود اإىل الع�ضر 

الروماين، وهي تتعر�ض لأعمال تنقيب غري �ضرعي. 
14ـ قبة الع�شافري:  تقع داخل مدينة عدرا العمالية، 23 كم �ضمال �ضرقي دم�ضق، وهي مبنى ذو �ضكل مربع تعلوه قبة، �ُضيِّد يف 

القرن الرابع ع�ضر امليالدي، تعر�ض لبع�ض الأذى، فانهارت الواجهة ال�ضمالية منه، وجزء من القبة. 
15ـ مقام حجر بن عدي الكندي: يقع يف مدينة عدرا، يعود ال�ضريح لل�ضحابي اجلليل حجر بن عدي الكندي، يعود املبنى اإىل 
الع�ضر الأيوبي، ولكن بع�ض اأ�ضا�ضاته وجدرانه تعود اإىل الع�ضر الروماين. مت العتداء على ال�ضريح، ونب�ض القرب، وتخريب املبنى 

من الداخل. 
16 ـ خان عيا�ش:  يقع خان عيا�ض يف مدينة عدرا، عند مفرق بغداد من الطريق الدويل دم�ضق- حم�ض، يعود تاريخ البناء، مع القبة 

املجاورة، اإىل الع�ضر اململوكي )القرن 13ميالدي (، تعر�ض اخلان لبع�ض الأذى، وقد تهدم جزء من قبة البناء املجاور. 
17ـ كفر العواميد وبرهليا: وهما قريتان متداخلتان جتاوران بلدة �ضوق وادي بردى من جهة ال�ضمال ال�ضرقي، فيهما موقع اأثري 
يعود اإىل الع�ضرين الروماين والبيزنطي، جتري فيه اأعمال تنقيب غري �ضرعي منذ بداية الأزمة، مت من خاللها العثور على الكثري 
من املدافن وبيع حمتوياتها، كما مت الك�ضف عن لوحة ف�ضيف�ضاء م�ضاحتها نحو 42م2 هي الأوىل من نوعها يف منطقة دم�ضق، مت 

اإح�ضارها مع عدد من القطع الأثرية الأخرى اإىل املديرية العامة لالآثار واملتاحف مب�ضاعدة املجتمع املحلي. 
الواقع قرب قرية �ضكا، اإىل اجلنوب ال�ضرقي من دم�ضق بنحو 20 كم، تعر�ض بيت البعثة الوطنية املنقبة بتل �ضكا  18- تل �شكا: 

لل�ضرقة من قبل جمموعة ُم�ضلحة، ومتت �ضرقة كافة موجوداته من جتهيزات الإقامة والعمل. 
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الأ�شرار يف كفر حور نتيجة التنقيبات غري ال�شرعية  
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

االأ�شرار يف قبة الع�شافري نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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ال�سكان املحليون يقدمون العون يف نقل ف�سيف�ساء برهليا  
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

اإجراءات احلماية اأثناء الأزمة: 
اآثار ريف دم�صق ومنذ بداية الأزمة ما قد تتعر�ض له املواقع الأثرية، ولذا قامت بالتوا�صل مع وجهاء املجتمع  اأدركت دائرة 
املحلي ممثلني باأع�صاء جمل�ض املحافظة الذين ينتمون اإىل كافة املدن والبلدات والقرى يف ريف دم�صق، وقدمت �صرحًا وافيًا لهم 
عن اأهمية الآثار واملواقع الأثرية املوجودة على اأر�ض املحافظة، وطلبت منهم امل�صاهمة يف حماية هذا الرتاث، وقيام كل منهم بدوره 

يف �صبيل حماية هذا الإرث الثقايف الرثي، وحفظه من ال�صياع. 
وقد �صاهم املجتمع املحلي يف و�صول لوحة ف�صيف�صاء )موزاييك( اإىل املتحف الوطني بحالة �صليمة، والتي كان قد ُعرث عليها يف 
بلدة كفر العواميد )وادي بردى(، وهي من  اأهم اللوحات التي مت اكت�صافها يف حمافظتي دم�صق وريف دم�صق، وتبلغ م�صاحتها 42 

مرتًا مربعًا. 
كما قّدم بع�ض املواطنني اأكرث من 90 قطعة اأثرية مت ا�صتخراجها من مواقع خمتلفة ب�صكل غري م�صروع، كما ي�صاهم ال�صكان- 
قدر ا�صتطاعتهم- يف حماية املواقع الأثرية، وينقلون للدائرة اأو�صاع املواقع اخلارجة عن �صلطة الدولة، وما تتعر�ض له من تعديات. 
وقدمت الدائرة )يف �صهر ت�صرين الأول( عر�صًا تقدمييًا موثقًا وم�صورًا عن واقع الآثار يف املحافظة والأثر الذي تركته الأزمة على 

املباين والتالل الأثرية وال�صرر الذي حلق كل منها جراء الأحداث الراهنة.

االأ�شرار يف خان عيا�ش نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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اأعمال الرتميم لل�سكن التقليدي يف معلوال )قبل - بعد(  
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

اأعمال الرتميم يف دير مار�سركي�س وباخو�س )قبل - بعد(  
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

اأعمال الرتميم ال�سكن التقليدي يف معلوال )قبل - بعد(  
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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معلوال - ريف دم�شق 
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تقع حمافظة درعا جنوبي �شورية، على الطرف اجلنوبي حلوران، تبعد عن دم�شق 
حوايل 110كم، و تبلغ م�شاحتها /3730 م2/. يبلغ عدد املواقع الأثرية امل�شجلة 

حوايل 104، واملواقع الأثرية غري امل�شجلة واملعينة حوايل 252 موقع.
ظهرت �شواهد التدمري يف مدينة درعا يف العديد من الأبنية الأثرية منها:

• وقد 	 العثمانية،  الفرتة  اإىل  تعود  التي  احلجازي،  احلديدي  اخلط  اأبنية 
اأجزائه  اعتداءات يف  اإىل  تعر�ض  الذي  واملرور  ال�شرايا  بناء  وكذلك  �شيارة مفخخة،  تفجري  بفعل  اأجزائها  انهارت معظم 

اخلارجية بالأ�شلحة اخلفيفة واملتو�شطة بالإ�شافة اإىل حرقه من الداخل.
• تعر�ض امل�سرح الروماين اإىل اأ�شرار نتيجة القذائف، وكذلك اجلامع العمري، الذي تعود فرتة اإعادة بنائه اإىل فرتة حكم 	

حرم  يف  �شري  لتنقيب  تعر�ض  كما  منه،  اأجزاء  يف  ال�شتباكات  ب�شبب  متكررة  اعتداءات  اإىل  اخلطاب،  بن  عمر  اخلليفة 
اجلامع، بالإ�شافة اإىل تفجري مئذنته .

• من 	 حاًل  باأح�شن  القدمي  الكرك  جامع  يكن  ومل 
اجلامع العمري ،حيث يقع يف حي الكرك بدرعا البلد وتعترب 
هذه املنطقة من اأقدم اأحياء درعا ال�شكنية ومنها بداأ التو�شع 

العمراين. 
• كما تعر�ض جامع الي�سع التقليدي املتقن يف عمارته 	

وي�شكل  اأجزائه،  وبع�ض  مئذنته  يف  لأ�شرار  املليحة  بلدة  يف 
ت�شبه  التي  بعمارته وخا�شة يف مئذنته  اجلامع منوذجًا فريدًا 
اململوكي  العهد  يف  امل�شادة  امل�شاجد  ماآذن  ال�شكل  حيث  من 
مادة  حيث  من  يختلف  امل�شجد  اأن  اإل  دم�شق،  يف  والعثماين 
اأقرب  فرتة  اإىل  ويعود  البازلتي  احلجر  من  بني  فقد  العمارة 

زمنيًا. 
• وتعر�شت العديد من الأبنية الأثرية لعمليات تخريب 	

وهدم بو�شائل وطرق متعددة، نذكر منها ق�سر زين العابدين 
نهاية  يف  الرومانية  الفرتة  اإىل  يعود  والذي  اإنخل،  مدينة  يف 
القرن الثاين وبداية القرن الثالث.  بالإ�شافة اإىل العديد من 
احلرير،  وب�شر  وعلما،  غزالة،  خربة  بلدة  يف  الأثرية  الأبنية 
قلعة  وكذلك  العثماين،  املخفر  احلرير  ب�شر  يف  ونذكر 
املزيريب، التي تعود اإىل الفرتة العثمانية عهد ال�شلطان �شليم 
الأول، والتي بنيت عندما اأ�شبحت املزيريب على طريق احلج 

،كما بقي من القلعة اجلزء ال�شمايل .
• تعر�ض متحف درعا خالل �شهر متوز من عام 2015 	

ال�شاروخية  القذائف  عن  الناجتة  الأ�شرار  من  العديد  اإىل 

االأ�شرار يف اجلامع العمري  يف درعا البلد نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر:املديرية العامة للآثار واملتاحف 

االأ�شرار يف املخفر العثماين  يف ب�شر احلرير نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر:و�شائل االإعالم 
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اأجزاء من املتحف، وحميط املتحف، ويف حديقته  التي طالت 
جدران  من  اأجزاء  على  املادية  الأ�ضرار  واقت�ضرت  اأي�ضًا، 
املتحف والأبواب والنوافذ وبع�ض خزن العر�ض ،وعلى جزء من 
ال�ضور اخلارجي واأبوابه والبحرة املوجودة يف احلديقة، اإ�ضافة 
اإىل ت�ضرر يف اأجهزة الإنذار والإ�ضاءة اخلارجية املوجودة يف 

حميط املتحف.
• واأي�ضًا تعر�ض العديد من الأبنية الأثرية لل�ضرر، مثل 	

البيزنطي،  الع�ضر  يف  ازدهرت  التي  نوى  مدينة  يف  الأبنية 
يف  املعمارية  والعنا�ضر  العمارة  فن  خالل  من  جلية  وتظهر 
البلدة، فمنها ما تعر�ض لل�ضرر من خالل التجريف با�ضتخدام 
البلدة  داخل  قذائف  �ضقوط  اإىل  بالإ�ضافة  )جرافة(  اآليات 
الريابي-بطحة-خبي- )بيت:املذيب-الطوالبة-  القدمية 
بيت  امل�صري-  �صاكر  بيت   - اهلل-املذيب-اجلهماين  العودة 
زعل  احلجاج-بيت  اخلريبة-بيت  اجلهماين-بيت  هالل 
امل�صلم (. كما برز من مدينة نوى العامل يحيى بن �ضرف الدين 
عرب  ال�ضرر  اإىل  مقامه  تعر�ض  الذي  النووي  بالإمام  امللقب 
تفجريه،وهو ما ح�ضل اأي�ضًا يف تدمري قرب النبي اأيوب يف قرية 

ال�ضيخ �ضعد التابعة ملدينة نوى. 
• ب�صر 	 وجامع  املتاعية،  معبد  الأ�ضرار  وطالت 

البيوت  واأي�ضًا  احلرير،  ب�ضر  يف  احلريري  ومقام  احلرير، 
يف  القدمية  والأبنية  العالن،  وج�صر  حمجة،  يف  الأثرية 
مدينة ال�صنمني، وبلدة اليادودة، وم�صجد تل �صهاب، وجامع 

احلراك .  
مدينة درعا واملناطق الأثرية املختلفة تن�ضط عمليات  ويف 
تام  غياب  يف  العمل  يريد  ملن  مهنة  وكاأنها  ال�ضري  احلفر 
والتخريب  ال�ضرقة  ملنع  املحلي  للمجتمع  اأو  الدولة،  ملوؤ�ض�ضات 
املمنهج يف هذه املناطق، نذكر بع�ضًا من املناطق التي تعر�ضت 
الريموك )جانب  ووادي  واليادودة  ال�صحم  خراب  للتخريب: 
حيط،  نافعة،  بالقطارات(،  اخلا�صة  اجل�صور  وعند  ال�صكة 
جملة، خربة ال�صامرية، خربة ال�صمخ، خربة كوكب، ال�صورة، 
العجمي، �صيدا، كحيل، الطيبة، املتاعية، جلني، ابطع، داعل، 
ال�صجرة، و�صحم اجلولن، موثبني، زيزون، بيت اآرة، الق�صري، 

كوية، تل �صهاب، املزيريب، ال�صجرة، تل اأم حوران، تل الكتيبة، خربة عمورية. 
يف تل الأ�صعري تتم احلفريات الع�ضوائية بالتل، كما جتري فيه عمليات بيع مبا�ضرة للقطع الأثرية عرب تواجد �ضم�ضار يف املوقع 
املذكور )تو�ضح ال�ضورة عمليات التخريب، مع تواجد لبع�ض الأ�ضخا�ض الذين يقومون بعمليات احلفر، وتظهر اأي�ضًا الدراجات 

النارية بجانبهم(. 

االأ�شرار يف مقام احلريري نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر:و�شائل االإعالم 

االأ�شرار يف  م�شجد تل �شهاب نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر:و�شائل االإعالم 

االأ�شرار يف متحف درعا نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر:املديرية العامة للآثار واملتاحف 
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اإجراءات احلماية اأثناء الأزمة 
قامت د�ئرة �آثار درعا ب�سل�سلة �إجر�ء�ت متنوعة هدفها حماية �لآثار و�ملو�قع �لأثرية خالل عام  2014م ومن �أهمها:

تعزيز �إجر�ء�ت حماية �لأر�سية �لف�سيف�سائية للكني�سة �ملوجودة يف بلدة حيط، �لتي تعترب من �أندر �للوحات، ور�سد مكافاأة مالية 
لأحد �ملو�طنني �لقاطن بجو�ر هذه �للوحة حلمايتها من �لل�سو�ص و�ملحافظة عليها بو�سعها ومكانها �لأ�سليني.

•  �أر�سفة كافة �لقطع �لأثرية �ملوجودة يف متحف درعا، ونقلها من متحف درعا �إىل مكان �أكرث �أمنًا.	
• �أر�سفة كافة �ل�سور و�لأ�سابري �لتي توثق �ملو�قع �لأثرية �مل�سجلة، و�ملو�قع �لأثرية غري �مل�سجلة، كما تقوم د�ئرة �آثار  درعا 	

باأر�سفة كافة �ملخططات �لهند�سية من �مل�ساقط و�لو�جهات لالأبنية �لأثرية بو��سطة برنامج �لأوتوكاد و�لتي مت ر�سمها �سابقًا 
على �لورق، كخطوة متهد لالإعد�د ملرحلة �إعادة �لإعمار للمباين �لأثرية �لتي تعر�ست للتخريب، ومن �أجل �لإعد�د لالإ�سبارة 

�خلا�سة بالت�سجيل.
• �تخاذ �لجر�ء�ت �لقانونية �ملتبعة وفقًا ملا ن�ص عليه قانون �لآثار �ل�سادر باملر�سوم �لت�سريعي رقم 222 تاريخ 10/26/ 1963 	

لتنظيم �ل�سبوط �لالزمة بحق �ملخالفني، حيث بلغ عدد �لدعاوي �ملقامة �سد �ملخالفني حو�يل 40 دعوى ق�سائية.
• �لتعاون مع حمافظة درعا وجمال�ص �ملدن و�لبلد�ت لإز�لة �لتعديات وقمع �ملخالفات �لتي ترتكب على �ملو�قع �لأثرية، وتعزيز 	

حماية �لآثار من خالل مر�قبة �لتعديات على �ملو�قع �لأثرية و�لإبالغ عنها.
• نقل موؤقت لبع�ص �حلر��ص �جلو�لني �لذي يقت�سي عملهم �لتو�جد يف �ملناطق �ل�ساخنة �إىل متحف درعا، وذلك بغية حماية 	

�أف�سل للمتحف نظرً� للنق�ص �ملوجود يف عدد �حلر��ص.
•  �لتعاون مع وز�رة �لد�خلية وقيادة �سرطة حمافظة درعا من حيث تقدمي �ملوؤ�زرة للمديرية �لعامة لالآثار و�ملتاحف لوقف 	

�أعمال �لتعدي على �لآثار.
• ملدينة 	 �لتابعة  �لعد�ص  دير  قرية  يف  حدث  كما  عنه،  و�لبالغ  �كت�سافه،  يتم  ملا  �لطارئ  �لتنقيب  �أعمال  �إجناز  يف  �ل�سرعة 

�ل�سنمني، حيث متكنت د�ئرة �آثار درعا وبف�سل �لتعاون مع جمل�ص قرية دير �لعد�ص من �لك�سف عن �أجز�ء للوحة �لف�سيف�ساء 
يف �لقرية، ومت توثيقها.

اأجزاء جلدران واأر�ضية قلعة املزيريب تبدو عليها عمليات التخريب
امل�ضدر:املديرية العامة للآثار واملتاحف
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• )خراب 	 اليادودة  منطقة  من  احلجري  التابوت  نقل 
ا�شتباكات  منطقة  اأنها  العلم  مع  درعا  متحف  اإىل  ال�شحم( 

حتمل نوعًا من املجازفة.
• اآثار درعا مع اجلهات 	 �شرعة التعاون من قبل دائرة 

التي  الأثرية  للم�شادرات  العلمية  التقارير  وتقدمي  الأمنية، 
تقوم بها هذه اجلهات.

اإحدى امل�صروقات من خربة عمورية بيد ل�صو�ص الآثار
امل�صدر:و�صائل الإعالم

التابوت احلجري الذي مت جلبه من خراب ال�شحم
امل�شدر:املديرية العامة للآثار واملتاحف
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توثيق اأ�شرار واأعمال التنقيب ال�شرية يف املنطقة ال�شرقية من درعا
	 																																																																																																																																																			اأمل	القا�سم	

الرغم  وعلى  احل�ضاري،  اإرثنا  من  الكثري  ح�ضد  يف  �ضببًا  فكانت  م�ؤملة،  اأحداثًا  املا�ضية  اأع�ام  الأربعة  خالل  �ض�رية  عا�ضت 
على  للحفاظ  ك�ادرها  بكافة  �ضعت  واملتاحف  لالآثار  العامة  املديرية  اأن  اإل  بالدنا،  اإليها  اآلت  التي  القا�ضية  الظروف  من 
واحلاقدين. الطامعني  باأيدي  مباحًا  كان  والذي  ال�ض�رّية،  الأرا�ضي  من  وا�ضعة  م�ضاحات  على  املنت�ضر  العظيم  التاريخ  هذا 

نبني اأدناه اأهم امل�اقع التي ت�ضررت	:	
1-	حمطة	غرز	العثمانية:	تقع حمطة غرز على الطريق الزراعي ال�ا�ضل بني املنطقة ال�ضرقية ومدينة درعا، وتبعد عن احلدود 
ال�ض�رية الأردنية ما يقارب 10 كم، مبحاذاة �ض�امع القمح املبنية حديثًا، كما تبعد عن �ضجن غرز ما يقارب 500 م، وهي اإحدى 

املحطات الرئي�ضية للخط احلديدي احلجازي. �ضهدت املحطة نزاعات م�ضلحة يف اأواخر 2014م، وقد اأ�ضفرت ال�ضتباكات عن 
التايل:

• فقدت اأبنية املحطة اأجزاء من عمارتها )ال�ضقف، الأب�اب، اأجزاء من اجلدران(. 	
• انك�ضار املدخنتني امل�ج�دتني على �ضطح املبنى الرئي�ضي.	
• احرتاق اأحد الأبنية.	
• القيام بتنقيبات �ضرية ح�ل املباين ب�ضكل وا�ضح، وكذلك على اأطراف وداخل �ضكة احلديد.	

2-		الطيبة:	تقع بلدة الطيبة �ضرق مدينة درعا، على بعد ح�ايل 17 كم، على ال�ضفة اليمنى ل�ادي الزيدي، لهذه القرية اأهمّية 
خا�ضة، حيث قامت الباحثة الفرن�ضية ماري كلري ك�فان عام 1962م باإجراء اأ�ضبار اختبارية فيها، ك�ضفت من خاللها عن اآثار 

احل�ضارة النط�فية، وتعّد من اأهم املناطق التي تكرث فيها اله�ضاب البازلتية.

االأ�شرار يف حمطة غرز العثمانية  نتيجة اال�شتباكات  
امل�شدر:املديرية العامة للآثار واملتاحف
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وحتتوي �لبلدة على �لعديد من �ملعامل �لأثرية �أهمها:
• الكوم: يقع تل �لكوم  و�سط �لبلدة، ويرتفع حو�يل 30م عن �سطح �لأر�ض، يحتوي على �لعديد من �لأبنية �لأثرية، �أهمها 	

�لكني�سة �لبيزنطية �ملحافظة على �أجز�ء من عمارتها حتى �لآن. لوحظ يف �لتل مئات �لتنقيبات �ل�سرية د�خل �لأبنية 
و�ملال�سقة جلدر�نها وخارجها.

• حمطة القطار العثمانية: تقع �ملحطة يف �جلهة �ل�سمالية من �لبلدة، وتعترب �إحدى �ملعامل �لأثرية �لعثمانية ذ�ت �لأهمّية 	
خالل  �لتخريب  لعمليات  �ملوقع  تعر�ض  جدً�.  جيدة  بحالة  كانت  حجرية  �أبنية  ثالثة  من  موؤلفة  وهي  �ملنطقة،  يف  �لرت�ثية 
�مل�ستخدمة  �خل�سبية  �لأعمدة  نزع  ثم  �لأبنية،  �أحد  يف  �ل�سطح  قرميد  �ألو�ح  بتك�سري  �لبع�ض  قام  حيث  �ملا�سية،  �لفرتة 
حول  و�سوهد  منها.  لأي  �أثر  وجود  دون  �لأبنية  �أبو�ب  نزع  مت  وقد  كامل،  ب�سكل  مك�سوفًا  �لبناء  �أ�سبح  حيث  �لأ�سقف  يف 
�لأبنية. غرف  د�خل  منها  عدد  �إىل  بالإ�سافة  �ل�سورة،  �ل�سرية  �لتنقيب  عمليات  على  تدل  حفرة   12 من  �أكرث  �لأبنية 

• لوحظ 	 لكن  �جليدة،  بحالته  يحتفظ  �جل�سر  يز�ل  ول  �لبلدة،  من  �ل�سرقية  �جلهة  يف  �جل�سر  يقع  الروماين:  اجل�سر 
منها. �لنتهاء  فور  طمرت  �أّنه  �إل  �ل�سرية،  �لتنقيب  �أعمال  من  �لعديد  �إىل  تعر�ست  قد  به  �ملحيطة  �ملنطقة  �أّن 

• اجل�سر العثماين: يقع �سمال �سرق �لبلدة، ويبعد عن حمطة �لقطار حو�يل 300م، وكذلك 150م عن �جل�سر �لروماين، من �جلدير 	
بالذكر �أن �جل�سر ل يز�ل بحالة جيدة �أي�سًا، ومل يتعر�ض لأي عملية تخريب، �إل �أّن �ملنطقة �ملحيطة باجل�سر �لعثماين قد تعر�ست 
للعديد من �أعمال �لتنقيب �ل�سرية خا�سًة �أ�سفل �جل�سر مبا�سرًة، �إل �أّنها ُطمرت من قبل بع�ض �لأهايل خ�سية �نهيار �جل�سر.

• �سمال الطيبة: ُعرث �أثناء �لتجو�ل يف �أنحاء �لبلدة على �أعمال تنقيب �سرية تق�سعر لها �لأبد�ن، حيث ُوجد �إىل �ل�سمال من �لبلدة 	
بحو�يل 2 كم، و�سمن �لأر��سي �لزر�عية �ملحاطة باله�ساب �لبازلتية، ثالث حفر تنقيب �سرية، �أحدها بعمق حو�يل 8 م وهي 
حمفورة بال�سخر، ومن �ملالحظ �أن عملية �لتنقيب م�ستمرة لوجود �لأدو�ت �مل�ستخدمة �لتنقيب، وقد لوحظ �أّنه مت ��ستخد�م �ملو�د 
�ملتفجرة يف عملية �حلفر، نظرً� لتطاير �سظايا �حلجارة �لبازلتية على حميط �ملوقع، ول�سعوبة �لتنقيب فيه كونه ه�سبة بازلتية.

       

الأ�شرار يف الكني�شة البيزنطية يف الكوم  نتيجة التنقيبات غري امل�شروعة 
امل�شدر:املديرية العامة للآثار واملتاحف
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االأ�شرار يف حمطة القطار العثمانية  نتيجة اال�شتباكات والتنقيبات غري امل�شروعة 
امل�شدر:املديرية العامة للآثار واملتاحف

الأ�سرار يف املنطقة املحيطة باجل�سر الروماين 
نتيجة التنقيبات غري امل�سروعة 

امل�سدر:املديرية العامة للآثار واملتاحف

الأ�سرار يف املنطقة املحيطة باجل�سر العثماين
 نتيجة التنقيبات غري امل�سروعة 

امل�سدر:املديرية العامة للآثار واملتاحف

3-املتاعية
كم   25 بحوايل  درعا  مدينة  �شرق  جنوب  املتاعية  بلدة  ترتبع 
وجنوب غرب ب�شرى بـ 12 كم، وال�شيء املالحظ يف هذه البلدة 
القدمية  البازلتية  بالبنية  واملميز  القدمي،  بالطابع  احتفاظها 

املنت�شرة يف خمتلف اأرجاء البلدة وخا�شة اجلنوبية منها.
وهو  �شخم  ومعبد  البيزنطي،  الع�شر  من  كنائ�س  �شت  ت�شم 
"�شوماخر" عن معبد  الأثرية يف حوران، قال  الأبنية  اأروع  من 
"املتاعية" باأنه كني�شة من الع�شر البيزنطي 1886م اأما "بتلر" 
 – املعبد  باأنه  فذكر  1905-1909م  الأعوام  خالل  جاء  الذي 
"رينيه  اأما  النبطي،  باأنه معبد يعود للع�شر  اأقر  اجلامع حيث 
دو�شو" الذي جاء خالل الع�شرينيات من القرن الع�شرين فلم 
لذا  فقط،  والزخارف  املبنى  بر�شم  واكتفى  ت�شمية،  اأي  يعطه 
الذين  الباحثني  قبل جميع  تاريخ عمارته من  يتم حتديد  فلم 

زاروه من قبل.

الأ�شرار �شمال الطيبة نتيجة التنقيبات غري امل�شروعة 
امل�شدر:املديرية العامة للآثار واملتاحف
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تعر�ض اجلزء العلوي من الواجهة الرئي�صية للمعبد-اجلامع لقذيفة مبا�صرة، مما اأدى اإىل �صقوط جزء منه، كما تعر�صت امل�صطبة 
)اأمام الباب الرئي�صي للمعبد( اإىل عملية تنقيب �صرية، حيث ُوجدت حفرة بطول 1.5م تقريبًا، وبعر�ض حوايل 1م. اإ�صافة اإىل 
ذلك ُوجد داخل املعبد 4 حفر، اإحداهما بجانب اجلدار ال�صرقي للمعبد واأخرى يف منت�صفه، وحفرتان عند الدرج الذي يوؤدي اإىل 

�صطح املعبد.
البلدة، وكان عدد كبري منها يف �صاحة للمعبد، كما لوحظ قيام بع�ض الأ�صخا�ض  ُوجد حوال100 حفرة يف املدينة القدمية من 

مبحاولة تك�صري للن�صر املتواجد على درج املعبد من اجلهة ال�صرقية، بهدف نزعه لكنه مل تتم عملية اإزالته.

4- �صيدا: تقع بلدة �صيدا �صرق مدينة درعا ما يقارب 10 كم، وتبعد عن اوت�صرتاد دم�صق 2 كم. وُذكر يف كتاب تاريخ املمالك 
للدكتور علي اأبو ع�صاف اأّن بلدة �صيدا هي امتداد ململكة "طيبة" التي كانت قائمة يف هذه املنطقة، والتي ورد ذكرها يف حوليات 

الفرعون حتومت�ض الثالث، اأما تاريخ �صيدا احلديث فهو ل يتجاوز اأربعمئة عام من الآن. 
على العديد من عمليات التنقيب ال�صرية داخل الغرف وخارجها، ومن  "كما يطلق عليها �صكان البلدة"  ُعرث يف املدينة القدمية 
املالحظ اأّنه مّت ا�صتخدام املتفجرات يف عمليات التنقيب، حيث ظهرت الأحجار البازلتية ب�صكل اأكوام و�صظايا متناثرة على اأجزاء 

عديدة من املوقع.
5- معربة: تقع بلدة معربة غرب ب�صرى بحوايل 3كم، ومتتاز البلدة بكونها مركزًا ح�صاريًا مهمًا لوجود العديد من الآثار الرومانية 
والبيزنطية والإ�صالمية، كالكنائ�ض والآبار والربك وغريها، ولعل اأهم اآثارها اجلامع العمري الذي يقع و�صط البلدة القدمية، وقد 
ُبني على اأنقا�ض جامع اأثري ُجدد بناوؤه عام 1351 م، ميلك اجلامع مئذنة مربعة �صبيهة مبئذنة اجلامع العمري يف درعا، وقد ُدمر 

اجلامع ب�صكل كلي تقريبًا نتيجة اإحدى القذائف التي �صقطت عليه مبا�صرة.

التخريب يف معبد املتاعية  نتيجة اال�ستباكات  والتنقيبات ال�سرية
امل�سدر:املديرية العامة للآثار واملتاحف
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التنقيبات ال�سرية: 

اإن غياب ال�شلطات التنفيذية عن املنطقة ال�شرقية من درعا جعل 
منها منطقة مباحة لأعمال التنقيب ال�شرية، حيث تعر�شت العديد 
ما  فمنها  خمتلفة،  وبطرق  خطرية  لتنقيبات  البكر  املواقع  من 
اعتمدت على ا�شتخدام الآلت احلديثة، ومنها مامت ب�شكل يدوي، 
ومنها مت با�شتخدام املتفجرات، ونتيجة لذلك فقد �شعت املديرية 
العامة للآثار واملتاحف بكوادرها اإىل توثيق ما اأمكن الو�شول اإليه 

من هذه الأعمال ولعّل اأهمها:
ال�شرقية  الغارية  بلدة  �شرق  القنية  خربة  تقع  القنية:  خربة   -6
وهي  مبا�شرة،  الذهب  لوادي  اليمنى  ال�شفة  على  كم،   4 بحوايل 
عبارة عن تل يرتفع عن �شطح الأر�ض املحيطة به حوايل 12م، ول 
اإذ  اإليها بوا�شطة الآليات واإمنا �شريًا على الأقدام،  ميكن الو�شول 
اأّنها تبعد عن الطريق املعّبد حوايل 1 كم. ح�شب اأحد �شكان املنطقة 
والذي كان الدليل اإىل املوقع، اأّنه مت الك�شف عن اأهمّية املوقع من 
قبل اأحد البدو الذين قطنوا املنطقة منذ حوايل ال�شنة، حيث ك�شف 
توؤدي  رمبا  التي  ال�شخمة  البوابات  اإحدى  عن  ال�شدفة  مبح�ض 
اأحد  على  عرث  قد  اأنه  املحتمل  ومن  التل،  حتت  قابعة  عمارة  اإىل 
القطع التي جعلته يفر بعيدًا عن املوقع تاركًا وراءه عتاده )اخليمة 

وموا�شيه(.
خلل  ومن  التل،  �شفح  على  ال�شرية  التنقيبات  ع�شرات  توثيق  مت 
واأ�شقف(،  )جدران  قدمية  لأبنية  عمارة  ظهرت  التنقيبات  هذه 
وبالدخول يف اإحدى احلفر بعمق 4 م فقد مت الو�شول اإىل غرفتني 
حتت �شفح التل حيث لزالت اأعمال التنقيب ال�شري قائمة فيه. وجد 
اإىل ال�شمال من التل مايقارب 100 حفرة متجاورة مع بع�شها، ل 
يف�شل بينها �شوى 1م اأو اأقل من ذلك، ومن املمكن اأّن تكون منطقة 

مدافن نظرًا للعدد الهائل املكت�شف.
واإىل  كم،   2 حوايل  غ�شم  جنوب  اخلربة  تقع  هب:  �سُ خربة   -7
الطريق  عن  وتبعد  كم،   15-12 حوايل  ب�شرى  مدينة  من  الغرب 
الوا�شل بني غ�شم واملتاعية 1 كم، حماذية له�شبة بازلتية، وترتفع 
عن م�شتوى الأر�ض حوايل 5م، وهي حماطة باأر�ض زراعية م�شتثمرة 

من قبل �شكان املنطقة.
اإن عملية التنقيب ال�شري يف املوقع مت با�شتخدام الآلت الثقيلة، حيث وجدت اآثار اجلرافات على اجلانب ال�شمايل من التل، مما 
اأدى اإىل ظهور �شور بطول يقارب 100م، كما اأدت عملية التنقيب ال�شري اإىل ظهور بئر ماء يف اجلهة ال�شرقية من التل، اآخر ال�شور 
املك�شوف عنه، بعمق مايقارب 20م، وبقطر حوايل 1م. وجد يف حميط التل واأعله ع�شرات حفر التنقيب ال�شرية، وقد اأظهرت 

العديد منها جانبًا مهمًا ينم عن وجود اأبنية اثرية يف املنطقة.
تقع خربة طريوث غرب مدينة نوى 1 كم، وتبعد عن مركز نوى 3كم، اإىل ال�شرق من تل اجلابية 1.5كم،  8- خربة طريوث: 

و�شمال تل اجلموع 3 كم، ومايقارب 4.5 كم �شرق وادي العلن، مبحاذة ال�شارع الرئي�شي مبا�شرة.

التنقيبات غري امل�صروعة يف  بلدة �صيدا 
امل�صدر:املديرية العامة للآثار واملتاحف

التنقيبات غري امل�شروعة يف  خربة القنية
امل�شدر:املديرية العامة للآثار واملتاحف
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منذ  املوقع  يف  جارية  املوقع  يف  ال�سري  التنقيب  عملية  اإن 
حوايل 7 �سهور كما اأكده اأحد املوجودين يف املنطقة، حيث 
عمقًا  اأقلها  اخلربة  يف  الع�سوائية  احلفر  من  مئات  وجد 
اأظهرت العديد من احلفر وجود عمارة  ما يقارب 3-2م. 
خمتلفة الع�سور ب�سكل وا�سح، وذلك ح�سب عمق احلفرة. 
كما مت توثيق بع�ض اللقى الأثرية املكت�سفة يف املوقع من قبل 

القائمني على عمليات التنقيب ال�سري.

التنقيبات غري امل�صروعة يف  خربة �صهب 
امل�صدر:املديرية العامة للآثار واملتاحف

التنقيبات غري امل�شروعة يف خربة طريوث 
امل�شدر:املديرية العامة للآثار واملتاحف
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تاريخ  يعود  هكتارًا،   /  117.6879  / القدمية   ب�صرى  مدينة  م�صاحة  تبلغ 
اإن�صائها اإىل بداية اال�صتيطان يف ع�صر الربونز الو�صيط ) 2000- 1500 ق. م (. 
اكت�صبت املدينة اأهمية خا�صة عندما قرر االأنباط  نقل عا�صمتهم من البرتاء جنوب 
االأردن اإىل ب�صرى يف القرن االأول للميالد ،  يف هذا العهد ، منت ب�صرى ب�صورة 

�صريعة وازدهرت نتيجة لتحول طرق القوافل التجارية اإليها .
الوطني  امل�صتوى  اأثرية فريدة من نوعها على  تاريخية و ح�صارية ودينية، ومواقع  ا�صتثنائية  تتمتع مدينة ب�صرى بقيمة عاملية 
والعاملي، فقد مت ت�صجيل مدينة ب�صرى على الئحة الرتاث الوطني عام 1973م، وعلى الئحة الرتاث العاملي عام 1980م، يبلغ عدد 

املواقع االأثرية امل�صجلة على الئحة الرتاث الوطني يف ب�صرى و حميطها / 54 / موقعًا اأثريًا .
الأ�ضرار التي حلقت باملوقع اأثناء الأزمة:

 طالت االأ�صرار العديد من املباين االأثرية يف بلدة ب�صرى القدمية، ونورد ما يلي اأهم هذه االأ�صرار، علمًا اأننا مل نتمكن حتى 
تاريخه من الو�صول اإىل كافة املواقع والقيام بح�صر وتقييم لالأ�صرار ب�صكل دقيق وكامل، ب�صبب اال�صتباكات امل�صتمرة: 

1.   بلدة ب�صرى القدمية: 
-   تهدم وحرق العديد من املنازل التقليدية.

-   ت�صرر عدد من املباين االأثرية.
-   ح�صول خمالفات بناء لل�صابطة املتبعة يف البلدة القدمية.

-   حفريات �صرية �صمن بع�ض املواقع هدفها البحث عن الكنوز. 
-   و�صع �صواتر معدنية وحجرية موؤقتة يف بع�ض ال�صوارع والطرقات.

-   هجر املواطنني للبلدة )يقطن يف ب�صرى االآن 150 عائلة من اأ�صل 1200 عائلة(.
2.   الكليبة )�صرير بنت امللك(: تهدم معظم االأجزاء املعمارية وحتطم االأفاريز املنحوتة. 
3.   قلعة ب�صرى وم�صرحها: انهيار اأجزاء ب�صيطة من اخلندق ب�صبب القذائف املت�صاقطة.

4.   جامع مربك الناقة: تهدم 2م2 من االأحجار من اجلهة ال�صرقية.
5.   دير الراهب بحريا: ت�صرر االأجزاء العلوية من ال�صومعة )الزاوية اجلنوبية ال�صرقية(.

6.   دير �صمي�س: تعر�صه لتجريف من قبل امل�صلحني يف بداية االأحداث.
7.   ق�صر رئي�س الأ�صاقفة: ت�صرر اأجزاء ب�صيطة من اجلدار اجلنوبي.

8.   الربكة النبطية )ال�صرقية(: ت�صرر اأجزاء ب�صيطة من اجلدار اجلنوبي.
9.   مدر�صة اأبو الفداء: 

-   تاأثر اجلدران الداخلية و االأ�صقف نتيجة حرق املركز الثقايف.
-   تهدم ما يقرب 2.5م2 من اجلدار اجلنوبي للمبنى على �صكل فتحة بالقرب من النافذة.

-   �صقوط بع�ض املداميك احلجرية العلوية من املئذنة من اجلهة اجلنوبية الغربية.
-   �صقوط اأعمدة املئذنة.

10.   ال�صور: جتريف جزء من ال�صور يف الزاوية اجلنوبية ال�صرقية من مدينة ب�صرى القدمية يف بداية االأزمة واإ�صادة بناء من 
قبل املواطنني عليه.
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الأ�سرار يف �سرير بنت امللك - الكليبة
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

الأ�سراريف الواجهة اجلنوبية ملدر�سة اأبي الفدا
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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11.   التل الأ�سود )امل�سرح املو�سيقي(: و�شع �شواتر ترابية على الأطراف الغربية من التل وذلك لتجنب عمليات القن�ص يف ال�شارع 
املحاذي.

12.   مدخل املدينة الغربي /باب الهوى/: 
-   و�شع �شواتر موؤقتة من البلوك مقابل واجهة ال�شرح الغربية. 

-   وجود كتابات على املبنى. 
13.   اجلامع العمري: 

-   ت�شرر ال�شقف يف بع�ص النقاط.
-   تهدم اأجزاء من ال�شقف املوؤقت )�شقف الأترنيت( الذي كان يغطي �شحن اجلامع. 

-   وجود بع�ص الأ�شرار الب�شيطة )ته�شيم( يف املئذنة.
-   وجود اأ�شرار  بالقرب من اأحد نوافذ اجلدار الغربي.

-   وجود اأ�شرار ب�شيطة يف الأر�شيات .
-   تهدم جزء من املداميك احلجرية املوجودة فوق اأحد الأقوا�ص يف اجلهة ال�شرقية.

-   و�شع �شواتر من البلوك يف اجلهة ال�شمالية من اجلامع.
14.   اجلامع الفاطمي: 

-   هدم الأعمدة ال�شغرية التي كانت موجودة يف اجلزء العلوي من املئذنة.
-   ت�شرر ال�شقف يف الزاوية اجلنوبية الغربية وح�شول فتحة من اخلارج والداخل.

15.   املمر املقنطر: تهدم بع�ص املداميك احلجرية املوجودة فوق الأقوا�ص يف اجلزء ال�شمايل. 
16.   حمام منجك: نزع الآجر الذي كان يغطي نافورة املياه املوجودة يف �شالة ال�شتقبال.

17.   تل ال�سيخ ح�سني )بلدة اأم ولد( )تالل خليف(: ا�شتجرار اخلفان من التل.
18.   جامع بلدة معربة )يعرف بجامع احلجر(: تهدم �شقف اجلامع ب�شكل كامل و اجلدران. 

 الأ�سرار يف الواجهة الغربية واملئذنة يف امل�سجد العمري
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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ت�سرر ال�سقف يف الزاوية اجلنوبية الغربية يف حمام منجك
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

ت�سرر ال�سقف يف الزاوية اجلنوبية الغربية يف امل�سجد الفاطمي
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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اإجراءات احلماية اأثناء الأزمة: 
1-   خالل الأزمة عملت دائرة اآثار ب�صرى على تعزيز التوا�صل 
مع اجلهات املخت�صة واملجتمع املحلي، ممثاًل بالوجهاء وجلنة 
امل�صاحلة الوطنية، بهدف التوعية باأهمية احلفاظ على املواقع 
الأثرية املوجودة يف ب�صرى، واإي�صال ر�صالة اإىل اجلميع باأهمية 
من  باحلد  اإقناعهم  وحماولة  وحتييده،  الرتاث  على  احلفاظ 
ال�صتباكات، التي اأدت اإىل  تهجري ما يقرب من /1050/ اأ�صرة 
من اأ�صل /1200/ حيث اأن هوؤلء ال�صكان كان لهم عظيم الأثر 

يف احلفاظ على املباين التقليدية واإحياء املدينة القدمية. 
2-   كما عملت الإدارة املركزية يف دم�صق على ت�صكيل جلنة من 
رقم  /684/ القرار  ب�صرى، مبوجب  اآثار  دائرة  العاملني يف 
للتوا�صل  املباين،  �صعبة  رئي�س  برئا�صة  م   2014/4/30 تاريخ 
مع الأهايل يف القرى والبلدات املحيطة مبدينة ب�صرى، بهدف 
ومتابعة  املناطق  تلك  اإىل  الدائرة  يف  العاملني  و�صول  �صهولة 
والأهايل  ال�صكان  لدى  الوعي  وزيادة  الأثرية،  املواقع  و�صع 
جمال�س  مع  بالتن�صيق  املواقع  تلك  على  املحافظة  باأهمية 

البلدات .
املجموعات  ودخول  م   2015/ اآذار  يف  الأحداث  تطور  مع 
امل�صلحة و�صيطرتها على املدينة، قامت املديرية العامة لالآثار 
واملتاحف بالتوا�صل مع املجتمع املحلي للعمل على حتييد املوقع 
عن الأحداث اجلارية وتداعياتها وخا�صة امل�صرح الروماين الذي ي�صم متحفًا �صغريًا لالآثار الكال�صيكية، ونتج عن هذه 
اأعمالها يف التنظيف والرتميم لالأجزاء التي ت�صررت  اآثار ب�صرى للعمل من جديد وتابعت  اأن عادت دائرة  املحاولة  

اأثناء ال�صتباكات.

 تهدم املداميك احلجرية يف املمر املقنطر
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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• قامت د�ئرة �آثار �لقنيطرة بنقل �لقطع �لأثرية من متحف �لقنيطرة �إىل 	
�أماكن �آمنة حيث جرى تغليفها وحفظها ب�ضكل جيد منعًا لأية �أ�ضر�ر، 
كما قامت بتوثيق �لأ�ضر�ر �لتي طالت �ملو�قع �لأثرية �ملختلفة يف �لقطاع 
�جلنوبي للمدينة و�لتي متثلت مبخالفات بناء يف �ملو�قع �لأثرية و�أعمال 
تنقيب �ضري وجتريف و�أعمال زر�عية وحفر ع�ضو�ئي وغري ذلك،  ويذكر 
وكذلك  كودنه  قبي�س وقرية  �أبو  تل  لأ�ضر�ر  تعر�ضت  �لتي  �ملو�قع  من 
وقرية  �ل�صخر  نبع  قرية  ومو�قع  و�لغربي  �ل�صرقي  �لأحمر  �لتل 
جمدولية وعني �لبا�صا وكوم �لبا�صا وبع�ض هذه �ملو�قع غني بالعمائر 
ترميم  لعمليات  ودعمًا  �ضكنية.  ودور  ومد�فن  كنائ�ض  من  �لبيزنطية 
�لأو�بد �لأثرية �ملت�ضررة جر�ء �لأزمة، �أ�ضرف مهند�ضني من د�ئرة �آثار 
�لقنيطرة على �أعمال ترميم مئذنة وجامع �ل�صيخ �صعد �لدين �جلباوي 

�لعائد للفرتة �لعثمانية.
• يف �لالذقية متار�ض  د�ئرة  �لآثار عملها �ملعتاد ب�ضكل كامل حيث �نتهت 	

مهمة جدً�  نتائج  مع  �أثري  موقع  من  �أكرث  �لوطنية يف  �لتنقيب  مو��ضم 
ومكت�ضفات �أثرية مميزة، وذلك يف مو�قع  ر�أ�س �بن هانئ،  و�أوغاريت، 
جبلة،   وم�صرح  تويني،  وتل  �ملتحف،  منطقة  ويف  �لعرب،  نهر  وتل 

و��ضتمرت �أعمال �لرتميم   يف قلعة �ملهالبة، وم�صرح جبلة. 
• من 	 لأكرث  عمريت  موقع  يف  مهمة  تنقيب  �أعمال  جرت  طرطو�س  يف 

�إ�ضافة �إىل �أعمال ترميم يف مو�قع عدة  قلعة �ملرقب،  �ضهرين وكذلك 
منها يف قلعة �خلو�بي،  وتتابع �لفرق �لفنية �أعمال �لتوثيق و�لدر��ضات 
مع  بالتعاون  �لأثرية  و�ملو�قع  �لتاريخية  �ملباين  من  للكثري  �ملختلفة 

موؤ�ض�ضات وطنية حكومية �أخرى .
• �لأثرية 	 �لقطع  حماية  هدفها  وطرطو�ض  و�لالذقية  جبلة  يف  �ملتاحف   طالت  عديدة  و�إجر�ء�ت  خمتلفة  �أعماًل  �أن  كما 

و�حلفاظ عليها يف حال حدوث �أي طارئ .
• ��ضتمرت �أعمال �لتنقيب و�لدر��ضات يف �أكرث من موقع �أثري خالل مو�ضم �ل�ضيف يف  �ل�صويد�ء،  وكانت �لنتائج جيدة 	

�لآثار يف  �أي�ضًا مع�ضكرً� تدريبيًا لطالب ق�ضم  ��ضتقبل  و�لذي  �صيع جنوب مدينة قنو�ت،  �ملو�قع موقع  ومهمة ومن هذه 
جامعة دم�ضق فرع �ل�ضويد�ء، كذلك جرت �أعمال تنقيب يف موقع دبة بريكة، حيث ك�ضف عن لوحات ف�ضيف�ضائية مهمة. 
كما تتابع د�ئرة �آثار �ل�ضويد�ء �لإ�ضر�ف على �أعمال �لرتميم و�ل�ضيانة يف �ملناطق �لأثرية �لقدمية من �ملحافظة ، �إ�ضافة 

�إىل ذلك �ُتخذت �إجر�ء�ت �حرت�زية يف متحف �ل�ضويد�ء حلماية �لقطع �لأثرية حيث ُنقل �لكثري منها �إىل �أماكن �آمنة.

اأعمال ترميم مئذنة جامع ال�سيخ �سعد - القنيطرة  
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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قلعة �صالح الدين-الالذقية 
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بال�شوارع  تقليدي خمرتق  ن�شيج عمراين  القدمية من  تتاألف مدينة حم�ص 
معامل  تعك�ص  اأبنية حديثة،  مع  متداخلة  منفردة  تراثية  مباين  يربطه  احلديثة، 
واأ�شواق،  وكنائ�ص،  وحمامات،  وجوامع،  تقليدي،  �شكن  من  الإ�شالمية،  املدينة 
يحيطها بقايا ال�شور الإ�شالمي، حيث كانت املدينة قد فقدت الكثري من مفرداتها 

املعمارية وتخطيطها العمراين، وذلك لأ�شباب منها طبيعية واأهمها الزلزل، اأو ب�شرية واأهمها احلروب القدمية، بالإ�شافة اإىل 
�شعف املخططات التنظيمية، وعدم مراعاتها للمدينة القدمية، وتاأخر الهتمام والوعي العام لأهمية الرتاث، وغياب التخطيط 

الإقليمي، وعدم تعاون اجلهات احلكومية الأخرى، و�شعف المكانيات املادية. 

الأ�ضرار التي حلقت باملمتلكات الثقافية اأثناء الأزمة:
التدمري  الرتاثية  مبانيها وممتلكاتها  الأحداث اجلارية، فطال معظم  بفعل  ت�شررت  التي  املدن  اأكرث  اإن مدينة حم�ص من 
والتخريب، وتتفاوت هذه ال�شرار بني الكبرية والب�شيطة بح�شب تاأثريها على توازن املبنى، اأو من حيث فقدان العنا�شر املعمارية 
والزخرفية ذات التاأثري على قيم املبنى، ويختلف ذلك من مبنى لآخر، مع العلم اأن جميع املواقع واملباين تعر�شت لأ�شرار ب�شيطة 
ومتو�شطة، من حيث تاأذي  الزخارف املزينة للواجهات الداخلية، بالإ�شافة اإىل الواجهات الداخلية واخلارجية لالأبنية، ومن خالل 
الك�شف على الواقع مت  تقييم اأويل لالأ�شرار، علمًا اأنه مل يتم التمكن من الدخول اإىل بع�ص املباين الأثرية ذات الأمالك اخلا�شة.
1.   كتلة الأ�سواق الأثرية: وهي ال�شريحة الأثرية املتكاملة، 
تعر�شت معظم املحالت للحرق، كما تعر�شت الأجزاء الواقعة 
على بع�ص مداخل كتلة الأ�شواق اإىل هدم كلي )�شوق القي�شارية 
للحمام  املجاورة  املحالت  وبع�ص  واملعر�ص  والعطارين، 
العثماين، وجامع البازربا�شي، واملحالت الوا�شلة اإىل �شارع اأبو 
العوف(، وتخريب ال�شقف اجلملوين ل�شوق النوري، بالإ�شافة 
اإىل الأ�شرار الب�شيطة للواجهات والأ�شقف احلجرية على كامل 

الأ�شواق.
2.   املتاحف :

-  املتحف الوطني: تعر�ص املبنى لأ�شرار ب�شيطة، من تك�شري 
لبع�ص الأبواب والنوافذ اخل�شبية، وتخريب لالأثاث، والأجهزة 
الإلكرتونية، والكهربائية، واأجهزة الإنذار، وكامريات املراقبة 

الخ.....
الزهراوي(:ق�شر  )ق�سر  ال�سعبية  التقاليد  متحف    -
تعود  التي  بعمارتهما  المني  مفيد  دار  مع  املنفرد  الزهراوي 
البنية  على  اأثرت  بالغة  لأ�شرار  تعر�ص  اململوكية  للمرحلة 
التي  القباب  اإحدى  هدمت  قذائف  ب�شبب  للمبنى  الإن�شائية 
ت�شقف الطابق العلوي  واخرتقت الأخرى، كما تعر�ص اجلناح 
الألواح اخل�شبية احلاملة  ب�شبب حرق  بالغة  لأ�شرار  العثماين 

الأ�سرار يف �سوق اخلياطني - حم�ص القدمية 
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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االأ�شرار يف  دار عبد اهلل فركوح نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

للطابق العلوي وتهدم اأحد اقوا�س الرواق وتهدم �شقفه، بالإ�شافة اإىل تخريب ونزع كامل اخل�شبيات الداخلية التي كانت تغطي 
بع�س الواجهات الداخلية لزوم العر�س املتحفي.

  3.   �ملباين: حلقت �أ�شر�ر متفاوتة يف �ل�شدة �أهمها: 
• بيت فركوح و�حو�ش )مطعم �الغا(: تعر�شت الغرفة الواقعة فوق املدخل ال�شرقي لتهدم �شبه كامل، مع تخريب جزء من 	

الواجهة اخلارجية. 
• مطعم �لد�ر:هدم الكتلة الواقعة فوق املدخل، كما حلق الأذى الواجهات الداخلية. 	
• الواجهات 	 تغطي  التي  التقليدية  والكل�شة  اخل�شبية  والنوافذ  الأبواب  خربت  ب�شيطة  لأ�شرار  تعر�س  �الأمني:  مفيد  د�ر 

الداخلية. 
• د�ر عبد �هلل فركوح: من اأجمل املباين واأغناها زخرفيًا، واأكرثها ات�شاعًا، �شمم كبيمار�شتان، تعر�س لأ�شرار متو�شطة 	

بهدم الزاوية اجلنوبية الغربية من ال�شور اخلارجي للدار، وظهور ت�شدعات و�شقوق طولية يف اإحدى كتل املبنى. 
• ق�شر رغد�ن: مت حرق معظم غرف املبنى، وهدم بع�س حجارة الواجهات اخلارجية، وتخريب املحالت يف الطابق الأول. 	
• كتلة قهوة �لفرح: تعر�شت لأ�شرار متفاوتة، حيث هدم بالكامل امل�شرح القدمي الكائن فوق القهوة، مع تخريب يف مبنى 	

القهوة.
•  خان �جلمل: تعر�س لأ�شرار بالغة بنزع وتخريب الأقوا�س احلجرية، التي تزين الواجهات اخلارجية، وتهدم بع�س حجارة 	

املدخل واملحالت التجارية، واإزالة �شقف التوتياء الذي كان يحمي املبنى. 
• بالإ�شافة لتعر�س عدد من املباين لأ�شرار ب�شيطة، تقت�شر على تك�شري خ�شبيات النوافذ وبع�س الأبواب: خان �لدروبي، 	

�شينما �لكندي، ومبنى �لرو�شة.  
   4.  �حلمامات :

• حمام �ل�شغري: مت حرق احلمام بالكامل. 	
• حمام �ل�شر�ج: اأ�شيب باأ�شرار بالغة ب�شبب هدم جزء من اإحدى القباب وبع�س اجلدران.	
• حمام �لبا�شا: تعر�شت معظم قبابه لأ�شرار كبرية، بهدم اأجزاء منها، وت�شققات يف جدرانه.	
• �حلمام �لعثماين: تخريب يف اجلل�شات الداخلية، واأ�شرار متو�شطة باجلدران. 	
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االأ�شرار يف  ق�شر رغدان نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

االأ�شرار يف  دار مفيد االأمني نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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   5.   اأماكن العبادة: 
  ت�سررت معظم �جلو�مع �لأثرية يف �ملدينة، لتهدم �أجز�ء من �لأ�سقف و�ملاآذن �أهمها:

• جامع اأبي الف�ضائل: �لذي تهدم جزء كبري من مئذنته، بالإ�سافة �إىل �أ�سر�ر يف �جلدر�ن �لد�خلية و�خلارجية. 	
•  جامع النوري: تعر�ض جزء من �لقبة �لتي تعلو �ملئذنة للهدم، مع حرق مكتبته �لقيمة، وتاأذي �أحجار �ملدخل �لأثري.  	
• جامع خالد بن الوليد �ملتميز بطر�زه �ملعماري:��سابت بنيته �لإن�سائية �أ�سر�ر بالغة طالت قبابه بالعديد من �لفجو�ت 	

و�ل�سقوق �لطولية و�لعر�سية، كما �أ�ساب �ملئذنة �ل�سرقية تفتت وخلخلة برت�بط �حلجارة يف مكان �لقاعدة، مع وجود �سقوق 
باأبعاد كبرية 1�سم، وحدوث فجوة يف بنية �ملئذنة �لغربية، مع �سقوق طولية وعر�سية، بالإ�سافة �إىل تهدم �جلد�ر �خلارجي 

للرو�ق �ل�سمايل، و�لعبث يف قرب �ل�سحابي �جلليل خالد بن �لوليد، و�سرقة �ملحر�ب �خل�سبي �لرت�ثي. 
• جامع الداالتي: �أ�سر�ر متو�سطة يف �أعلى وو�سط �ملئذنة، بالإ�سافة �إىل هدم عدد من �ملحالت �لرت�ثية بجو�ره. 	

كما طال �لذى معظم �لكنائ�ض:
• كني�ضة االأربعني: حيث ت�سببت قذ�ئف �لهاون باأ�سر�ر متو�سطة، متثلت بانهد�م جزء من �ل�سقف �لفا�سل بني �ل�سعرية 	

ومدخل �لكني�سة، مع هدم قو�ض مدخل �لكني�سة، وتخريب وهدم لبنية �ل�سقف �جلملوين �ملغطي للكني�سة من خ�سبيات �أو 
قرميد. 

• مع 	 �لقذ�ئف،  نتيجة  للكني�سة  �ملغطي  �لقرميدي  �ل�سقف  كامل  حرق  حيث  كبرية،  لأ�سر�ر  تعر�ست  الزنار:  اأم  كني�ضة 
تخريب جلزء من �ل�سقف �لد�خلي للكني�سة، وهدم قو�ض مدخل �لكني�سة، و�جلر�سية، بالإ�سافة �إىل هدم �أجز�ء من �ل�سور 

�خلارجي للكني�سة.
• كني�ضة مار اليان: �أ�سر�ر ب�سيطة مل تتجاوز �لأجز�ء �خلارجية �حلديثة. 	

االأ�شرار يف خان اجلمل  نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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االأ�شرار يف جامع النوري نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

االأ�شرار يف جامع خالد ابن الوليد نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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6- ال�سور والأبراج يف املدينة القدمية: الأ�سوار بحالة جيدة، 
تعر�ض جزء من ال�سور ال�سرقي للهدم والتخريب. 

الأ�سرار  لبع�ض  ال�سرقي  ال�سفح  تعر�ض  حم�ص:  قلعة   -7
املتو�سطة والب�سيطة.  

اإجراءات احلماية اأثناء الأزمة 
القطع  لتغليف  اآثار حم�ض  دائرة  �سارعت  الأحداث،  بدء  منذ 
�سمن  بامل�ستودعات  منا�سب  ب�سكل  وحفظها  املتحفية،  الأثرية 
خزائن منا�سبة، والتكتم عن مكان وجود املقتنيات، والت�سال 
املتحف،  من  قريبة  حماية  دورية  لو�سع  الأمنية  اجلهات  مع 

ومراقبة عمل �سبكة الإنذار وكامريات املراقبة. 
• املتابعة اليومية من قبل رئي�ض الدائرة ونائبه )رئي�ض 	

الوطني  املتحف  وحماية  للمناوبة،  واحلرا�ض  الأمنية(  اللجنة 
ومتحف التقاليد ال�سعبية حتى يف اأوقات ال�ستباك. 

•  حماية الوثائق والكتب الثمينة املوجودة يف مكتبة جامع خالد بن الوليد من قبل مديرية الأوقاف واملطرانية.  	
•  التن�سيق مع اجلهات الأمنية واملحافظة لت�سهيل و�سول عنا�سر دائرة اآثار حم�ض للمباين الأثرية والك�سف على الواقع، 	

بالت�سوير  املدينة  لها  تعر�ست  التي  للأ�سرار  اأويل  بتوثيق  العامة  املديرية  مع  وبالتعاون  حم�ض  اآثار  دائرة  قامت  كما 
الفوتوغرايف والتو�سيف التف�سيلي. 

•  القيام باأعمال اإ�سعافية اأولية باإزالة الأنقا�ض من جميع املباين الأثرية وامل�ستملكة ل�سالح املديرية العامة للآثار واملتاحف، 	
وتركيب اأبواب لهذه املباين حلمايتها من العبث والتخريب املحتمل. مت اإعادة البنية التحتية للمتحف من كهرباء و�سرف 

�سحي ومياه واإعادة اإ�سغاله.  
• لنقل هذه 	 املخت�سة  العامة واجلهات  املديرية  التن�سيق مع  ثم  والتاأكد من �سلمتها، ومن  املتحفية  الأثرية  القطع  جرد 

القطع اإىل مكان اآمن.  
• التعاون مع مديرية الأوقاف لإعداد الدرا�سات والك�سوف التقديرية اللزمة لتدعيم واإعادة   تاأهيل جامع خالد بن الوليد، 	

والطلع على الواقع الإن�سائي جلميع اجلوامع الأثرية، وحتديد الأولويات للرتميم وال�سيانة، واإعداد الدرا�سات الزمة. 
• اإعداد الدرا�سات اللزمة لرتميم واإعادة تاأهيل متحف التقاليد ال�سعبية، واملتحف الوطني، ودار مفيد الأمني.  	
• العمل على ح�سر وتوثيق الأيقونات املوجودة لتقييم الأ�سرار وحتديد املفقودات.	

االأ�شرار يف كني�شة االأربعني نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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ق�شر الزهراوي )متحف التقاليد ال�شعبية( اأثناء الرتميم 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

الأ�سواق   اأثناء الرتميم 
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف



الرتاث الأثري ال�سوري - خم�س �سنوات من الأزمة 2011- 942015

ق�صر جوليا - حم�ص القدمية 



95 الرتاث الأثري ال�سوري - خم�س �سنوات من الأزمة 2011- 2015

تخريب التماثيل اجلنائزية يف مدفن طيبول
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

تخريب التماثيل اجلنائزية يف مدفن طيبول
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

تدمر عرو�س ال�شحراء �شورة مليئة بالعطاء، نبع متدفق وتاريخ م�شرق جتمع 
�شحر ال�شرق وعطره، تقاليده وفنه، �شورة ي�شاهدها كل من زار تدمر باأطاللها 
رواية،  وفوقه  ق�شة  حتته  فيها  حجر  فكّل  الأم�س،  ق�شة  حتكي  التي  ال�شاخمة 
حتدثنا عن تدمر، واأجمادها، وعظمة اأهلها، من معابدها اإىل اأ�شواقها و�شوارعها 
ومدافنها، ويقدم متحفها �شورة حية زاخرة بالعطاء عا�شتها تدمر �شامدة يف 

لنا  لترتك  والغرب  ال�شرق  بني  العاملية  التجارة  والفر�س، حاملًة مقود  الرومان  الأر�س،  وجه  قوتني على  اأقوى  اأمام  الفرتة  تلك 
ولأجيالنا ب�شماٍت حية على جبني الإن�شانية باآثارها واأوابدها الرائعة، متحدية كل عوامل الزمن و�شاهدًة على عظمتها.

هذا  اأفقا،  نبع  هو  ال�شورية،  املدن  بني  تقريبًا  مت�شاوية  م�شافة  وعلى  ال�شورية  البادية  قلب  يف  الواقعة  تدمر،  قيام  اأ�شا�س  اإن 
النبع الذي خلق من تدمر واحة خ�شراء اأ�شبحت مكان ا�شرتاحة، وحمطة للقوافل بني ال�شرق والغرب، مما جعلها حتتل موقعًا 

ا�شرتاتيجيًا على طرق التجارة العاملية، مَكنهــا مـن اإقامة ح�شارة ل تزال اأطاللها �شاخمة اإلـى يومنا هذا.

الأ�ضرار التي حلقت باملوقع اأثناء الأزمة
هذا املوقع ال�شتثنائي تعر�س للعديد من الأ�شرار ومن خالل متكننا من الزيارة امليدانية لبع�س الأماكن لوحظ التخريب يف الأماكن 

التالية:
1-   املدافن اجلنوبية ال�شرقية:

•  مدفن طيبول: مدفن اأر�شي مكت�شف وُمرمم من قبل البعثة ال�شورية اليابانية امل�شرتكة بني عامي 2001-2005م، وقد 	
قمنا بطمره خالل عام 2011م حلمايته من اأية اأعمال �شرقة وتخريب، وقد لحظنا اآثار التعدي على املدفن من خالل 
اإزالة ق�شم من الأتربة والردميات املتو�شعة فوق منطقة بهو املدخل الرئي�شي، و�شوًل لفتحة التهوية الكائنة اأعلى الباب، 
حيث قام الل�شو�س بخلع وتو�شيع الفتحة املذكورة والدخول منها اإىل املدفن، وبعد الدخول اإىل املدفن من خالل الفتحة 
املذكورة لوحظت اآثار التخريب والتك�شري يف عموم املدفن، كما لوحظ فقدان جميع اللوحات الن�شفية التي كانت معرو�شة 
يف املدفن والبالغ عددها /14/ لوحة ن�شفية )قمنا با�شتالم ثالث قطع منها من اجلهات املخت�شة يف تدمر(، بالإ�شافة 

اإىل جممل روؤو�س امل�شاهد اجلنائزية وفقدان �شرير جنائزي، وتك�شري الآخر.  
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• �أر�ضي 	 مدفن  رقم5/:  /املدفن  اأرطنب  مدفن   
مكت�ضف عام 1958م، ُورمم من قبل �لبعثة �لوطنية بني عامي 
وطمره  وتقويتها  بو�بته  بتعزيز  قمنا  قد  وكنا  1964-1966م، 
وتخريب،  �ضرقة  �أعمال  �أية  من  حلمايته  م   2011 عام  خالل 
من  ق�ضم  �إز�لة  خالل  من  �ملدفن  على  �لتعدي  �آثار  لوحظ 
�الأتربة يف منطقة بهو �ملدخل �لرئي�ضي )خارج �ملدخل( و�ضواًل 
�لل�ضو�ص  قام  حيث  �ملدخل  باب  �أعلى  �لكائنة  �لتهوية  لفتحة 
بخلع وتو�ضيع �لفتحة �ملذكورة و�لدخول منها �إىل �ملدفن، وبعد 
�آثار  لوحظت  �ملذكورة  �لفتحة  خالل  من  �ملدفن  �إىل  �لدخول 
جميع  فقد�ن  ولوحظ  �ملدفن،  عموم  يف  و�لتك�ضري  �لتخريب 
 /22/ عددها  و�لبالغ  �ملذكور  �ملدفن  يف  �لن�ضفية  �للوحات 
لوحة، �إ�ضافة لفقد�ن ر�أ�ص طفل يف م�ضهد �لوليمة �جلنائزية  

�ملعرو�ص يف �ملدفن.

تخريب �لتماثيل �جلنائزية يف مدفن �أرطنب 
�مل�صدر: �ملديرية �لعامة للآثار و�ملتاحف

تخريب �لتماثيل �جلنائزية يف مدفن �أرطنب 
�مل�صدر: �ملديرية �لعامة للآثار و�ملتاحف
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•   مدفن بوحلا /املدفن رقم7/: مدفن اأر�شي مكت�شف عام 1958 م وُمرمم من قبل البعثة الوطنية بني عامي 1964-	
1966م، وكنا قد قمنا بطمره خالل عام 2011 م حلمايته من اأية اأعمال �شرقة وتخريب حمتملة، ولوحظت اآثار التعدي 
على املدفن من خالل اإزالة ق�شم من االأتربة يف منطقة بهو املدخل الرئي�شي )خارج املدخل( و�شواًل لفتحة التهوية الكائنة 
اأعلى باب املدخل حيث قام الل�شو�ص بخلع وتو�شيع الفتحة املذكورة والدخول منها اإىل املدفن، وبعد الدخول اإىل املدفن 
من خالل الفتحة املذكورة، الحظنا اآثار التخريب والتك�شري يف عموم املدفن، وكذلك فقدان جميع  اللوحات الن�شفية التي 

كانت معرو�شة يف املدفن والبالغ عددها /25/ لوحة، باالإ�شافة اإىل �شاهدة قرب.   

انت�شار اأعمال التنقيب غري امل�شروع يف منطقة املدافن 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

تخريب التماثيل اجلنائزية يف مدفن بوحلا 
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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2-  امل�ستودع الأثري القدمي )دار جماهد(:
يقع مقابل معبد بل من اجلهة الغربية ويحتوي على مكتب مراقبة 
بالدائرة  خا�صة  م�صتودعات  وكذلك  الأثرية  املنطقة  وحرا�صة 
اخلا�صة  واللوازم  الِعَدْد  كافة  على  حتتوي  والتي  الأثرية  والبعثات 
التقاليد  متحف  مقتنيات  ومعظم  والتنقيب،  الرتميم  بور�صات 
ال�صعبية الذي مت اإغالقه عام 2006 م بعد حتويل مبنى املتحف اإىل 
والبطاريات  القطع  ال�صياحة وكذلك  لوزارة  وت�صليمه  الزوار  مركز 
معظم  و�صرقة  والتخريب  العبث  اآثار  ولوحظ  واملن�صقة،  البالية 
عائدة  خمزنة  مقتنيات  من  فيها  مبا  امل�صتودعات  هذه  حمتويات 

ملتحف التقاليد ال�صعبية ومكتب املراقبة واحلرا�صة.
3-  املنطقة الأثرية املفتوحة:

وت�صمل قو�س الن�صر، وال�صارع الطويل، واحلمامات، ومعبد نبو، 
ومع�صكر  بعل�صمني،  ومعبد  والآغورا،  الأثري،  وامل�صرح  والترتابيل، 
اأ�صابت  قذائف  ل�صقوط  اآثار  يالحظ  القبور،  ووادي  ديوقل�صيان، 
�صظايا منها اأحد اأعمدة احلمامات، كما لوحظ باأن الل�صو�س قد 
قاموا بتك�صري وخلع اأقفال اأبواب امل�صرح و�صرقة وتخريب حمتويات 
دون  وملحقاتها  الكهربائية  التغذية  و�صبكة  التذاكر  قطع  مكتب 
الت�صبب باأية اأ�صرار للعنا�صر املعمارية الأثري، يف حني مل تالحظ 
اأية اأ�صرار معمارية يف وادي القبور ومع�صكر ديوقل�صيان. كما قامت 
التزينية  الإنارة  �صبكة  بال�صطو على  امل�صلحة  الإرهابية  املجموعات 
مفرزة  ل�صالح  امل�صتاأجر  املقر  وتعر�س  الأثرية،  املنطقة  عموم  يف 

�صرطة حماية املتحف لل�صرقة والنهب. 
وامل�صتثمر من  الأثرية  املنطقة  قلب  الواقع يف  زنوبيا  فندق  تعر�س 
ثالثة  �صرقت  والتخريب، حيث  لل�صرقة  للفنادق  ال�صام  �صركة  قبل 
متاثيل اأثرية من التماثيل اخلم�صة التي كانت تعر�س يف بهو الفندق 
اإىل م�صتودع متحف  ومتكنا من نقل القطعتني الأثريتني املتبقيتني 

تدمر الوطني.
اأيار /  ب�صكل كبري يف  الأثرية  الأحداث يف مدينة تدمر  ت�صاعدت 
2015 م  بعدما اأقدمت ع�صابات اإرهابيي داع�س مبهاجمة املدينة 
ماأ�صاة  �صكل  مما  عليها،  ال�صيطرة  وا�صتطاعت  حماور  عدة  من 
ل  الو�صائل،  بكل  عنها  ُيدافع  باأن  جديرة  ح�صارة  بحق  حقيقية 
�صيما اأنها قدمت للب�صرية منجزات ح�صارية مهمة يف عدة ميادين. 
املعابد  بتفخيخ  الإرهابية  املجموعات  هذه  بداأت  وقد 
ذلك. من  الأهداف  حتديد  ميكن  ومل  فيها،  الأثرية  واملباين 

اإىل   يعود  الذي  الالت  اأ�صد  متثال  فجرت  2015م  حزيران   20 يف 
متحف  مدخل  يف  واملو�صوع  الأثرية  املدينة  يف  الالت/اأثينا  معبد 

تخريب باب الدخول اإىل امل�سرح 
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

متثال اأ�سد الالت  
امل�سدر: املديرية العامة لالآثار واملتاحف
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تدمر، مع العلم اأن العاملني يف دائرة اآثار تدمر قاموا قبل دخول 
داع�ش بتغطية التمثال )ذي االرتفاع 3.5م  وال�سماكة 0.5م 
باأكيا�ش  اإحاطة الكتلة  والوزن 15 طنًا( بغطاء معدين واٍق ثم 
املحتملة. واال�ستباكات  التفجريات  اأ�سرار  من  رملية حلمايته 
املقتنيات  وتدمري  املتحف  اإىل  بالدخول  بعدها  وقامت 
العامة  املديرية  وكانت  مزيفة(،  قطع  )وهي  اجل�سية 
املتحفية  القطع  معظم  بنقل  قامت  قد  واملتاحف  للآثار 
املدينة.   اإىل  االإرهابي  التنظيم  دخول  قبل  دم�سق  اإىل  املهمة  
تفجري  خلل  من  التدمري  اأعمال  االإرهاب  وتابع 
علي  النبي  عم  ابن  �سليل  وهو  علي،  بن  حممد  �سريح 
جبلية  منطقة  يف  ال�سريح  هذا  ويقع  طالب،  اأبي  بن 
بهاء  اأبو  نزار  با�سم  املعروف  »�سكف«  �سريح  التنظيم  عنا�سر  فجر  كما  تدمر.  من  ال�سمال  اإىل  كيلومرتات  اأربعة  بعد  على 
الن�سر. قو�ش  من  مرت   500 بعد  على  املدينة  من  واحة  يف  الن�سب  هذا  ويقع  �سنة،   500 حوايل  اإىل  تاريخه  ويعود  الدين، 
كما هاجم م�سلحو التنظيم االإرهابي العديد من الكنوز يف املدينة االأثرية وذلك من خلل تفجري معبد بعل �سمني يف   2015/8/23 م 
الذي يعود تاريخه اإىل القرن الثاين للميلد، والذي يتاألف من الهيكل، حتيط به اأروقة من اجلهة ال�سمالية واجلنوبية، ثم حتول اإىل 
كني�سة خلل القرنني اخلام�ش وال�ساد�ش للميلد، بحجة اأنه معبد وثني، اأدى التفجرياإىل دمار الهيكل وانهيار االأعمدة املحيطة به. 
التاريخية  الدينية  املعمارية  ال�سرح  اأهم  من  واحد  بل   معبد  وتدمري  بتفخيخ  االإرهابي  التنظيم  قام  2015م،   اأيلول   ويف   
القدمي.  ال�سرق  الدينية يف  املعابد  واأ�سهر  اأكرب  من  كونه  فريدة،  معمارية  اأيقونة  يعترب  والذي  امليلدي،  االأول  للقرن  تعود  التي 

تله تفجري �ستة مدافن برجية مدفن اإيلبل الذي ُبني �سنة 103م، وكان موؤلفًا من طابق اأر�سي واأربعة طوابق، وكان اأي�سًا يف 
حالة حفظ ممتازة. مدفن جمبليك الذي ُبني �سنة 83م، وقد كان يف حالة حفظ ممتازة. ومدفنان اآخران قريبان منه، مدفن 

اأتناتان، مدفن كيتوت الذي ُبني �سنة 44م. وبعد ذلك مت تدمري قو�ش الن�سر يف املدينة االأثرية يف تدمر وذلك يف 4 ت�سرين االأول 
2015 م، والذي يقع يف اأول ال�سارع  امل�ستقيم، وهو عبارة عن بوابة ذات ثلثة مداخل. فوقها قو�ش ُتزينه نقو�ش هند�سية ونباتية. 

بناه �سبتيمو�ش �سيفريو�ش )Septimus Sevirus( بني 193 و211م.
ومن ثم قاموا بتفجري ثلثة اأعمدة يف املدينة االأثرية بتدمر يف 26 ت�سرين االأول 2015 م بعد اأن قيد 3 اأ�سخا�ش كانوا معتقلني 
مكانة  لها  التي  التاريخية  املدينة  هذه  م�سري  واأ�سبح  االأعمدة.   هذه  تفجري  طريق  عن  باإعدامهم  وقاموا  االأعمدة  اإىل  لديهم 
يف  التكفرييني  هوؤالء  ممار�سات  عن  �ساهدناها  التي  ال�سابقة  التجارب  خلل  من  خا�سة  جمهواًل،  العاملي  الرتاث  يف  خا�سة 
للرتاث  مدينة  الأهم  خ�سارة  ُيعترب  داع�ش  به  تقوم  الذي  التدمري  اإن  والنهب.  التدمري  من  العراق  �سمال  اأخرى  تاريخية  مدن 
الهمجية. اأمام  والتحرر  واالنفتاح  باحل�سارة  املوؤمنة  االإن�سانية  فيها  خ�سرت  معركة  اإنها  فقط،  ل�سورية  ولي�ست  ككل  العاملي 

4-  املواقع الأثرية املنت�شرة يف البادية :
ن�سري اإىل اأن اجلماعات املُ�سلحة ال تزال ت�سيطر ب�سكل كامل على كامل املواقع االأثرية يف ق�سر احلري ال�سرقي )وقد ا�ستقرت 
الطيبة  املكلف بحرا�سة تل  ال�سويف  االأثري )وقامت بقتل احلار�ش عبداهلل �سهاب  الطيبة  يف دار املديرية هناك(، ومنطقة تل 
االأثري(، ومنطقة املدافن البيزنطية يف النظيمي، ومنطقة خان البغايل، ومنطقة الكوم )وقد ا�ستولت على دور خم�س�سة للبعثات 
االأثرية الفرن�سية وال�سوي�سرية العاملة يف الكوم( وقامت باأعمال تخريب وجتريف واإن�ساء �سواتر يف ق�سر احلري  ال�سرقي، كما 
قامت باأعمال هدم واإزالة للبيوت ال�سكنية القائمة على تل الطيبة االأثري، وباأعمال حفر �سري وا�سعة يف منطقة  مدافن النظيمي 

البيزنطية، كما قامت بطرد احلرا�ش من تلك املناطق و�سلبهم اأ�سلحتهم وذخريتها.

معبد بل 
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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 اأما مواقع املنطقة اجلنوبية التابعة لتدمر كخان الرتاب، وخان احلالبات ،فاإنها وحتى تاريخه مل تتعر�ض لل�ضرر، وحتى تاريخه 
فقد تعّذر و�ضولنا اإىل مواقع ق�ضر ال�ضكري، والبخراء، والبازورية، والكليبية، واملواقع الأثرية يف جبال تدمر ال�ضمالية الغربية، 
ومنطقة املقالع التدمرية، وجزل، وغريها من املواقع امل�ضجلة وغري امل�ضجلة يف عموم بادية تدمر، ب�ضبب عدم ا�ضتقرار الأو�ضاع 

الأمنية يف هذه املناطق.
اإجراءات احلماية قبل �سقوط املدينة:

قامت دائرة اآثار تدمر ومنذ مطلع الأزمة التي متر بها املنطقة باتخاذ بع�ض الإجراءات يف �ضبيل حماية املوقع الأثري ومتحف 
تدمر وم�ضتودعاته، وذلك من خالل تعزيز وتقوية بوابات املدافن املعّدة للزيارة وزيادة عوامل الأمان فيها واإ�ضافة بوابات من 
لتاأمني  الأثرية  املنطقة  عموم  يف  املنت�ضرة  املدافن  هذه  مداخل  جميع   طمر  اإعادة  ثّم  ومن  اأمامها،  ال�ضناعي  احلديد  م�ضغول 
احلماية لهذه املدافن واإعاقة اأية اأعمال تعدي اأو تخريب حمتملة، اإل اأنه ونتيجًة لتمركز الع�ضابات امل�ضلحة يف اأجزاء وا�ضعة من 
ب�ضاتني املنطقة الأثرية، بالإ�ضافة اإىل عدم متكننا من الدخول اإىل املوقع الأثري ولفرتة تزيد على �ضبعة اأ�ضهر )من 2013/2/6 
م ولغاية مطلع اأيلول 2013م( ولذلك فقد متّكن الل�ضو�ض من اإزالة ق�ضم من الأتربة والردميات فوق مداخل املدافن اجلنوبية 
ال�ضرقية )مدفن اأرطنب /املدفن رقم / 5/، مدفن بوحلا بن نبو�ضوري /املدفن رقم7/، مدفن طيبول، املدفن رقم / 9/( و�ضرقة 
معظم الأثاث اجلنائزي املعرو�ض يف هذه املدافن، واإحلاق ال�ضرر والت�ضويه مبا مل يتمكنوا من �ضرقته ب�ضكل عام )وذلك كما 
تدمر  مبنى متحف  واأق�ضام  وقاعات  وُعززت جميع مداخل وممرات  ُدعمت  كما  تف�ضيلي(،  ب�ضكل  ال�ضابقة  الفقرة  هو مبني يف 
وم�ضتودعاته ببوابات اإ�ضافية من م�ضغول احلديد ال�ضناعي، واأُغلقت نوافذ القبو باألواح من ال�ضاج املعدين، ومن ثّم تركيز كتل 
بتفريغ جميع خزائن  اأوًل  القيام  مع  الغربية،  واحلديقة  والقبو  للمبنى  الأبواب اخلارجية  اأمام  وكذلك  اأمامها،  حجرية �ضخمة 
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العر�ض يف القاعات واملمرات من املحتويات الدقيقة وال�سغرية، ونقلها مع جميع املعرو�سات القابلة للنقل اإىل امل�ستودعات املغلقة، 
وذلك يف �سبيل تاأمني اأق�سى حدود احلماية املمكنة  ملقتنيات املتحف كافة، وُيذكر باأنه قد مّت كذلك تغليف منحوتة اأ�سد الالت 
املتو�سعة عند املدخل الرئي�سي للمتحف بغالف معدين �سميك على كامل االرتفاع وملء هذا الغالف بالرمل ال�سايف حلمايته من 

اأية اأ�سرار حمتملة.
ومنذ مطلع االأزمة واالأحداث اجلارية فاإن دائرة اآثار تدمر ويف �سياق ا�سرتاتيجية املديرية العامة لالآثار واملتاحف لتنمية الوعي 
املحلي ب�سرورة احلفاظ على املوروث الثقايف، قد قامت بالتوا�سل املبا�سر مع خمتلف �سرائح املجتمع املحلي يف املدينة من مثقفني 
ال�سرورات  واإي�ساح  االأثري  الوعي  ن�سر  �سبيل  يف  وذلك  االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  عرب  وكذلك  ومهتمني  وطالب  ومزارعني 
احليوية مل�ساهمة االأفراد باحلفاظ على الرتاث الثقايف والعمراين للمدينة انطالقًا من قاعدة اأن هذا الرتاث هو الهوية احل�سارية 
للمجتمع، وجزء اأ�سا�سي ُيعرّب عن �سخ�سيته ومكانته يف �سّلم التطور احل�ساري للب�سرية، وبناًء عليه فقد متكنت اجلهات املعنية 
وبالتعاون مع دائرة االآثار واملتاحف والعديد من اأفراد املجتمع املحلي من م�سادرة وا�ستعادة العديد من اللقى واملنحوتات االأثرية 
املنهوبة من عموم املنطقة االأثرية بتدمر، والتي جرى ا�ستالمها واإيداعها يف م�ستودعات متحف تدمر ح�سب االأ�سول املتبعة، وقد 
اأثمر هذا التعاون الوثيق عن م�سادرة ثالثة لوحات ن�سفية من املنحوتات اجلنائزية اخلا�سة مبدفن طيبول وقد مّت ا�ستالمها 
بتاريخ 2014/8/31 م، ولوحة ن�سفية كانت معرو�سة يف مدفن اأرطنب مت ا�ستالمها بتاريخ 2014/10/9م.   وقبل �سقوط املدينة، 

قامت املديرية العامة لالآثار واملتاحف بنقل اأغلبية القطع االأثرية اإىل اأماكن اآمنة يف دم�سق. 

بع�ض القطع الأثرية التي متت �سرقتها من املدافن التدمرية   
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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قو�س الن�صر  - تدمر 
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ت�سم حمافظة حماة ما يقارب /292/اأثرًا م�سجل على الئحة الرتاث الوطني، 
موزعة على /150/ بني تل وخربة، و/27/ طاحونة، و /17/ ناعورة، و /79/

بناًء اأثريًا من بيت، وحمام، وخان، وزاوية، وق�سر، وقبة، وتكية، وجامع، و9 قالع 
يف مقدمتها قلعة م�سياف، وع�سرة اأحياء قدمية بينها ثالثة اأ�سواق، اإ�سافة اإىل دّرة اآثار حماة مدينة اآفاميا االأثرية التي كانت 

مطروحة للت�سجيل على الئحة الرتاث العاملي.
تتو�سط املحافظة مدينة حماة وهي واحدة من اأهم احل�سارات التي منت على �سفاف نهر العا�سي، تتميز بوجود )الناعورة( التي 
انت�سرت على مر الع�سور �ساهدًا حيًا على احل�سارة منذ االألف الثاين ق.م، والتي كان عددها 115 تدور على العا�سي، حيث بقي 

منها /17/ ناعورة، بع�سها يعمل حتى يومنا هذا، وتعد النواعري اأهم رمز ملدينة حماة.
يتبع ملحافظة حماة مدينة م�سياف التي ت�سم /53/موقعًا اأثريًا من تل وخربة موزعة يف الريف، و�سبعة اأبنية اأثرية اإ�سافة اإىل 
�سوق ال�سغري االأثري �سمن بلدتها القدمية )م�ساحتها 24هكتار(، واأهم اآثارها قلعة م�سياف. ومن املدن التابعة ملحافظة حماة 
هي مدينة ال�سلمية التي تبلغ م�ساحتها 45،132كم2، ذكرها ياقوت احلموي يف معجم البلدان، )تذخر بالكثري من املواقع االأثرية 
فيها /70/ اأثر من تل وخربة وبناء اأثري، اأهم اآثارها احلمام اململوكي وقلعة �سميمي�س، وتتميز بوجود العديد من االأقنية االأثرية 

التي كانت تغذي ال�سهل الوا�سع وهي التي غذت مدينة اآفاميا االأثرية عرب قناة العا�سق امل�سهورة(.

الأ�ضرار التي حلقت باملمتلكات الثقافية اأثناء الأزمة:
مازالت مدينة حماة تعترب من املدن االآمنة وامل�ستقرة يف هذه املرحلة التي متر بها بلدنا )�سورية( با�ستثناء بع�س حاالت ال�سغب 
واالنفالت االأمني التي طالتها يف بداية االأزمة، حيث تعر�س متحف حماة الوطني حينها ملحاوالت ال�سرقة اأكرث من مرة، فقد هاجمه 
ل�سو�س خمربون، واعتدوا على احلرا�س وعنا�سر ال�سرطة املتواجدين، واأجربوهم على فتح الباب الرئي�سي، والبد من ذكر الدور 
النبيل لالأهايل ال�سرفاء القاطنني بجوار املتحف حيث هبوا لنجدة املتحف وطرد الل�سو�س، ولهم الف�سل بحماية املحتويات االأثرية 
للمتحف. وعند القيام بجرد حمتويات املتحف فيما بعد حلفظها يف مكان اآمن تبني فقدان قطعة اأثرية واحدة وهي متثال �سغري من 
الربونز مك�سو باأوراق الذهب، عيناه من حجر الزوردي، وهو يف و�سيعة اجللو�س، قاب�س اليدين، له قرنان، اأبعاده )12.5× 5�سم(، 

يعود للقرن الثامن ق.م  من الفرتة االآرامية، وجد قرب طريق حماة - م�سياف.
لكن ال�سرر الكبري يف حمافظة حماة متثل بتخريب موقع اآفاميا االأثري، عند تعر�س املوقع منذ بداية االأزمة اإىل حملة �سر�سة من قبل 
ل�سو�س االآثار امل�سلحني، وعمل هوؤالء املخربون على احلفر باملوقع بطريقة همجية م�ستخدمني اأجهزة الكرتونية للك�سف عن املواد 
النفي�سة، اإ�سافة اإىل ا�ستخدام االآليات الثقيلة باحلفر التي اأدت اإىل اأ�سرار كبرية وخا�سة يف املواقع املكت�سفة من قبل البعثة البلجيكية 
�سابقًا، وُخربت االأر�سيات واجلدران وبقايا قطع الف�سيف�ساء، وُنهب بع�سها االآخر، كما ُخربت �سبكات املياه وال�سرف ال�سحي الذي 
يخدم كافة اأنحاء املدينة، وامل�سنوع من الق�ساطل الفخارية ومبني باحلجارة والكل�س، كما مت طم�س وت�سويه معظم معامل املنطقة 

االأثرية، وتخريب ال�سويات االأثرية يف املناطق البكر، و�سرقة الكثري من اللقى االأثرية، والقطع الف�سيف�سائية،التي ال تقدر بثمن. 
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الأ�شرار يف موقع اآفاميا نتيجة التنقيبات غري امل�شروعة 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

الأ�شرار يف موقع اآفاميا نتيجة التنقيبات غري امل�شروعة
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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كما تعر�ض امل�ضرح الروماين للتخريب من خالل احلفر �ضمن 
اجلهة  من  الآجر  من  املبنية  املدافن  يف  تخريب  ومت  �ضاحته، 
ال�ضرقية يف متحف اآفاميا، الذي تعر�ض لل�ضرقة عدة مرات من 

قبل ع�ضابات �ضرقة الآثار بال�ضطو امل�ضلح.
واأهم م�ضروقات املتحف هي:

• جذع لتمثال حجري من الرخام بدون راأ�ض واأطراف. 	
• ال�ضم�ض( قطرها 	 لوحة حجرية منحوت عليها )اإله 

68 �ضم، و�ضماكتها 18�ضم، وهي دائرية ال�ضكل.
•  متثال امراأة من الرخام مك�ضور اإىل ثالثة قطع غري 	

مرمم.
• طاولة رخامية مك�ضورة ومرممة.	
•  �ضدادة من حجر �ضوان.	
• ثالث قطع نقدية برونزية.	
• جزء من قرط ذهبي رفيع.	

وتعر�ضت قلعة امل�ضيق املجاورة ملدينة اآفاميا الأثرية وامل�ضجد 
اإىل تخريب يف  اأدى  لل�ضرر ب�ضبب ال�ضتباكات، مما  العثماين 
واإحداث فتحة يف اجلدار  للقلعة  وال�ضمالية  الواجهة اجلنوبية 

اجلنوبي للم�ضجد العثماين.
ومن املواقع التي تعر�ضت اأي�ضًا لل�ضرر ب�ضبب الو�ضع الراهن 

من قبل الع�ضابات املتخ�ض�ضة ل�ضرقة الآثار م�ضتخدمة الآليات الثقيلة:
-   نهب و�ضرقة يف معبد حويرتة، وتخريب اأعمدة التيار الكهربائي.

-   تخريب و�ضرقة ونهب يف موقع الأندرين الواقع �ضمال �ضرق مدينة حماة.
-    تخريب و�ضرقة ونهب يف ق�ضر ابن وردان. 

-   اأ�ضرار يف املتحف امل�ضاد على لوحة ف�ضيف�ضاء يف طيبة الإمام.
-   جتريف كبري يف موقع تل اأبي�ض الواقع اىل ال�ضمال ال�ضرقي من قرية مفكر ال�ضرقي يف ريف ال�ضلمية.

-   جتريف بالآليات الثقيلة يف موقع تل عدمي الواقع اإىل ال�ضرق من ال�ضلمية حوايل / 35/كم.
-   جتريف يف موقع كني�ضة الق�ضطل ال�ضمايل واخلربة املجاورة يف ريف ال�ضلمية، وهي حتتوي على عدة لوحات ف�ضيف�ضائية 

مهمة منها لوحة امللولح، ولوحة املعكر ال�ضمايل. 
-   �ضرقة بيت البعثة الأملانية يف تل ال�ضري الأثري.

-   �ضرقة امل�ضتودع اخلا�ض بالبعثة الأثرية الفرن�ضية امل�ضرتكة العاملة يف موقع الرو�ضة الأثري.
-   اأعمال احلفر والتنقيب من قبل م�ضلحني يف املوقع املجاور ملقام ال�ضيخ عبد اهلل بليبل يف ريف م�ضياف.

وهناك جمموعة من املواقع التي تعر�ضت اىل تغيري يف معاملها ب�ضبب اأعمال التجريف والت�ضوية، وحفر اخلنادق، و�ضق الطرقات 
يف �ضفوح التالل، وعمل �ضواتر على اأطرافها، ول ي�ضمح للحرا�ض اجلوالني بدخولها وهي:

-   ريف ال�ضلمية )تل ح�ضن با�ضا الأثري- تل املزيرعة الأثري- تل حديد الأثري- قلعة �ضميمي�ض(
تل احلفار )تل  ال�ضيخ حديد-  تل  تل ملح-  بريديج-  تل  وا�ضط-تل �ضلبا-  تل  تل قرقور-  العال-  الغاب )طار  -   منطقة 

عثمان( - تل الكراميل(.

االأ�شرار يف قلعة امل�شيق نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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-   وحول مدينة حماة )تل ال�صبورة- تل عبد العزيز- تل دهب - تل بزام- تل زميون(.
-   م�صياف )خربة جامع التابعة لناحية عقرب- تل الرماد- امل�صتورة(.

-   ال�صلمية )العيور- تل عدا- تل �صنان- تل جديد- فريتان- تل عر�صونة- تل عدمي-تل اأغر- الفويرة-  تل متك(. 
-   ناحية احلمرا و�صوران )تل البلبل- ق�صر املخرم- ق�صر اأبو �صمرة - تل الفان ال�صمايل- تل ال�صماقة- تل الطلي�صية- تل ق�صر 

املخرم(.
-   ناحية �صوران )تل طيبة اال�صم- تل احللبي- تل ال�صيخ علي(. 

-   جنوبي غربي حماة )دير الفردي�س(. 
واإ�صافة اإىل كل ما �صبق فاإن املخالفات ت�صتمر، والتي حت�صل عادة يف املواقع االأثرية ومناطق احلماية، وترتكز معظمها يف مدينة 
م�صياف البلدة القدمية عن طريق زيادة االرتفاع الطابقي، وهذه املخالفات ت�صاعف عددها ب�صكل ملحوظ منذ بداية 2011م، 
وو�صلت اإىل ت�صعة خمالفات �صنويًا بعد اأن كانت ال تتجاوز املخالفة الواحدة يف ال�صنة الواحد، وهذا ح�صب جرد عدد ال�صبوط 
املنظمة بحق املخالفني بدءًا من عام 1999م يف منطقة م�صياف، واحلقيقة اأنه على اأر�س الواقع؛ فاإن عدد املخالفات يفوق عدد 

ال�صبوط ب�صكل كبري وال�صيما يف وجائب القلعة و�صور البلدة.
كما اأقدم جمهولون على اإحراق ناعورة اجلعربية بالقرب من اجلامع النوري، وقد نال احلريق من اجلزء العلوي للدوالب اخل�صبي 

وهو من اخل�صب احلديث الذي يتم ترميمه �صنويًا.

االأ�شرار يف ق�شر ابن وردان نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

االأ�شرار يف ق�شر ابن وردان نتيجة اال�شتباكات 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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اإجراءات احلماية اأثناء الأزمة 
- املتحف الوطني يف مدينة حماة: متَّ تدعيم اأبواب ونوافذ املتحف، وتكثيف احلرا�ضة، اإ�ضافة اإىل جمع القطع املهمة واخلفيفة 

الوزن، وذات القيمة الأثرية العالية، وو�ضعها وحفظها يف اأماكن اآمنة، وتزويد املتحف بكامريات املراقبة.
- املواقع الأثرية: تكثيف اجلولت الدورية للحرا�س على املواقع والإبالغ الفوري عن اأي �ضرر ميكن تفاديه.

- املخالفات: تنظيم ال�ضبوط يف حال وقوع املخالفات، واإر�ضال طلب املوؤازرة اإىل اجلهات املعنية كمجال�س القرى والبلديات 
واملدن ومراكز ال�ضرطة املجاورة.   

  - كما تعمل دائرة اآثار حماة وال�ضعب التابعة لها على التعريف باأهمية الأثار وحمايتها، و�ضرورة احلفاظ عليها عن طريق 
اإلقاء الندوات للتوعية بالإ�ضافة اإىل ن�ضر اللوحات واإجراء املقابالت التلفزيونية داعني من خاللها املجتمع املحلي لتحمل 
وتكاتف  اجلهود  ت�ضافر  تتطلب  ولأن حمايتها  اجلميع،  م�ضوؤولية  لأنها  والرتاثية  الثقافية  املمتلكات  امل�ضوؤولية يف حماية 

القوى احلكومية والأهلية، وحمايتها، كونها واجب وطني. 
اإن ما متر به البالد من ظروف �ضعبة، وحدوث النفالت الأمني يف بع�س املناطق، ّمهد  الطريق ل�ضعاف النفو�س ل�ضتغالل 
الو�ضع وممار�ضة اأعمال ال�ضرقة والنهب للقى واملكت�ضفات الأثرية، نتيجة احلفر الع�ضوائي الهمجي الذي يقومون به يف بع�س املواقع 
)اآفاميا- الأندرين- معبد حويرتة- ق�ضر ابن وردان...الخ( وجرم هوؤلء الل�ضو�س ل يقل عن الذين يقومون باملخالفات علنًا بغية  
حتقيق املنفعة املادية عن طريق بناء خمالفات وجتاوزات يف املناطق الأثرية ومناطق احلماية لالجتار بها كما يح�ضل حاليًا يف 

مدينة م�ضياف.

الأ�ضرار يف ناعورة اجلعربية نتيجة احلريق 
امل�ضدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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�أفاميا - حماه 
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تعد حمافظة اإدلب البوابة ال�شمالية ل�شورية، ونقطة متا�شها املبا�شر مع العامل 
تعاقبت  موقع،  �شبعمئة  عن  يزيد  ما  فيها  الأثرية  املواقع  عدد  يبلغ  اخلارجي. 
التاريخية،   الع�شور  وحتى  التاريخ  قبل  ما  ع�شور  من  ثراها  على  احل�شارات 
يف  الرائدة  اململكة  اإبال؛  اكت�شاف  يف  جلي  ب�شكل  املنطقة  ح�شارة  وجت�شدت 

مقتنياتها وكنوزها. 
 تعد املدن امليتة اأحد اأهم املجاميع الأثرية الأكرث متيزًا فيها، والتي متتد على م�شاحة وا�شعة من احلدود الرتكية �شماًل وحتى 
مدينة اآفاميا الأثرية جنوبًا، ومتثل منوذجًا فريدًا يف العامل لإنتاج اإن�شان الريف ال�شوري. وقد �شجلت على لئحة الرتاث العاملي 
لليون�شكو عام 2011م. وتكللت ح�شارة املنطقة بطابعها الإ�شالمي، الذي ي�شهد عليه الرتاث العمراين وال�شروح التاريخية، من 
م�شاجد تتميز مباآذنها الرائعة اإىل التكايا والزوايا والأ�شرحة ك�شريح اخلليفة عمر بن عبد العزيز، و�شريح �شاعر الفال�شفة 
اأبي العالء املعري، اإىل القالع الع�شكرية واحل�شون، كما اأن حمافظة اإدلب ت�شم متحفان يعدان من اأهم متاحف القطر العربي 

ال�شوري، ملا يحتويانه من خمزون ح�شاري، ولقى اأثرية ولوحات فنية. 

الأ�ضرار التي حلقت باملمتلكات الثقافية اأثناء الأزمة واإجراءات احلماية: 
من  حالة  بعد  الأزمة  داهمتنا  لقد 
ل  وكان  الأحداث،  تت�شارع  وبداأت  الأمن 
بروح  ال�شائدة  احلالة  مع  نتكيف  اأن  بد 
امللحة  اأولوياتنا  �شمن  وكانت  امل�شوؤولية، 
بالدرجة  املتاحف  حلماية  خطة  و�شع 
الأزمة  م�شتويات  تتفاوت  وكانت  الأوىل، 
يف  اأنف�شنا  ووجدنا  واأخرى،  منطقة  بني 
خيارات،  لدينا  يكن  ومل  الأحداث،  قلب 
�شوى التحرك واتخاذ الإجراءات الالزمة 
املعرة  مدينة  يف  الدولة  �شلطة  غياب  يف 
وتعر�ض املوؤ�ش�شات اإىل التهديد اأوجد لدى 
بع�ض الطاحمني فر�شة لالنق�شا�ض على 
املتحف ونهب حمتوياته، وما اإن �شاع خرب 

نية البع�ض مبهاجمة متحف معرة النعمان حتى تقاطرت اأعداد غفرية من اأبناء املدينة من خمتلف الأطياف واملنابت من مثقفني 
وعامة لي�شكلوا �شياجًا يحيط باملتحف، ومينع من ت�شول له نف�شه التفكري باقتحامه، وتولدت حالة وطنية عفوية عند اجلميع بدافع 
ذاتي للت�شحية والبذل  للحيلولة دون ا�شتباحة هذا ال�شرح الثقايف الذي كان يعرب عن حالة وجدانية لكٍل واحد من هوؤلء، ويف 
خ�شم هذه احلالة الإن�شانية الفذة خمدت النيات ال�شريرة، وجنحنا مبوؤازرة اأبناء املدينة ال�شرفاء املخل�شني يف حماية املتحف، 
وهنا ل بد من القول اأن ال�شعور النبيل الذي يحتفظ فيه جل اأهل املدينة ملتحفهم بكونه العنوان الرئي�شي للمدينة ومكمن الفخار 
الذي يذكرهم  باملا�شي املجيد، وم�شاعر الود والحرتام للعاملني يف املتحف، هو ما �شاهم يف اإزكاء روح الغرية والوطنية لديهم، 

وهم ل زالوا يقومون بحماية املتحف وباقتدار حتى الوقت احلايل، ويف اأعناقهم م�شوؤولية اأخالقية وقانونية للمحافظة عليه.  

لوحة ف�ضيف�ضائية من متحف املعرة ويبدو اآثار ال�ضرر عليها
امل�ضدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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حدة  ا�شتداد  ومع  م   2015  / حزيران  �شهر  يف 
مراد  )خان  الف�شيف�شاء  متحف  ت�شرر  اال�شتباكات، 
التكية  مبنى  طالت  ج�شيمة  مادية  باأ�شرار  با�شا( 
الذي  العثماين  اخلان  �شحن  يتو�شط  الذي  وامل�شجد 
اأ�شعد  خان  ي�شلم  ومل  16م،  القرن  اإىل  بتاريخه  يعود 
با�شا من االأ�شرار التي طالت واجهته الرئي�شية والذي 
من  املتحف  ويجاور  العالء  اأبي  �شارع  بو�شط  يقع 
بينهما حديقة ب�شيطة يتقدمها  ال�شمال، حيث تف�شل 
متثال ن�شفي الأبي العالء املعري الذي مت تدمريه اأي�شًا 

خالل اال�شتباكات.
الوطني  اإدلب  متحف  حماية  كانت  الثانية  اخلطوة 
�شرقة  من  متكررة  اعتداء  ملحاوالت  تعر�ض  والذي 
ونهب ملحتوياته، وحماوالت للو�شول اإىل داخل املتحف، كما تعر�ض العاملون يف املتحف للخطر، حيث حدثت تفجريات يف حميطه، 
وو�شعت الكثري من االألغام االأر�شية عند �شوره اخلارجي، ومع ذلك فقد بذل العاملون جهودًا حثيثة يف الدفاع عنه واحليلولة دون 
اقتحامه، وكخطوة ثانية مت تفريغ قاعات املتحف والقيام بكل االإجراءات ال�شرورية للمحافظة على القطع االأثرية وو�شعها يف مكان 
اآمن، لقد �شاهم اأبناء املدينة اأي�شًا من املخل�شني يف الدفاع عن املتحف ومقتنياته واحلفاظ عليه. وحاليًا املتحف حتت �شيطرة 

املجموعات امل�شلحة املتواجدة يف مدينة ادلب.
موقع �إبال: 

ُهجر املوقع بعد اأن كان يعج باملرتادين والزائرين، 
اأعمال  وتوقفت  االإهمال،  عالمات  عليه  وظهرت 
البعثة  عليها  حتر�ض  كانت  التي  املو�شمية  الرتميم 
اأن  �شيما  املن�شرمة،  العقود  امتداد  على  االإيطالية 
معظم اأبنيته من اللنب الطيني، واأ�شبح املوقع عر�شة 
طالبي  من  والهواة  للمغامرين  ومطمعًا  للتخريب، 
الغنى والرثاء، فقد ا�شتبيح املوقع وطالته يد الفو�شى، 
فاأتت بداية على حمتويات مبانيه اخلدمية وجتهيزاته 
ت�شاعدت  ثم  جيد،  ب�شكل  موؤهاًل  موقعًا  باعتباره 
اأعمال التخريب املنهجي لتتزايد اأعداد احلفارين من 
املوقع،  يف  تخريبهم  مناطق  وتتو�شع  املنطقة،  خارج 
ي�شم  الذي  امللكي  الق�شر  على  اأعمالهم  فرتكزت 
قاعة االأر�شيف، وحميط معبد ع�شتار، وق�شر املرا�شم 
امللكية، والق�شر اجلنوبي، ومعبد ال�شخرة، وتركزت 
اأعمالهم على تعزيل االآبار واملغاور لقناعتهم اأنها ت�شم 
اأر�شية  اإىل  للو�شول  واالأر�شيات  واحلفر يف اجلدران  الثغرات  بع�ض  النذرية، وحفرت  واالأختام  والدمى  اللقى اجلنائزية  بع�ض 

الق�شر كما فتحت بع�ض املمرات با�شتخدام االآليات الثقيلة.
يف هذه الظروف كان علينا التحرك بفاعلية، وبذل اجلهد للتوا�شل مع املجتمع املحلي، للتخفيف من حدة التعديات على املوقع، 
التحتية  البنى  تطوير  من  عليها  التي ح�شلوا  باملنافع  ومذكرين  التخريب،  اأعمال  م�شتنكرين  املدينة  اأبناء  من  الكثريون  فوقف 

منحوتة بازلتية من �إبال عرث عليها �أثناء حفريات غري �شرعية
�مل�شدر: �ملديرية �لعامة لالآثار و�ملتاحف

االأ�شرار يف متحف معرة النعمان ب�شبب اال�شتباكات 
امل�شدر: و�شائل االإعالم 
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بلدتهم  ل�سمعة  ت�سيء  التي  الأعمال،  النخراط يف هذه  الكثريين من  فمنعوا  ب�سكل م�سطرد،  تزايدت  والتي  املميزة  واخلدمات 
كونهم رافقوا منذ نعومة اأظفارهم اأعمال البعثة، وتعاونوا مع العاملني يف املوقع  لتاأمني بع�ض القطع الأثرية التي مت العثور عليها 

اأثناء التنقيب.
اإن توا�سلنا مع ال�سخ�سيات الأكرث نفوذًا ووعيًا والتي لها قبول �سعبي، حدت ب�سكل كبري من اأعمال التنقيب الع�سوائي، وتوقفت 
اأحيانًا كثرية ب�سكل تام ولعدة �سهور، ومازال الو�سع يف املوقع يتفاوت بفعل الظروف العامة، وتنبهنا اإىل اأهمية حماية بيت البعثة 
وعلى  عليه  باحلفاظ  وجنحنا  املوقع،  يف  والعاملني  الأهايل  مع  بالتعاون  حلمايته  و�سعينا  البداية،  منذ  مرديخ  تل  يف  الإيطالية 
حمتوياته و�سونه من التعدي والعبث. يف حني طالت التعديات بع�ض بيوت البعثات يف املحافظة، ومنها بيت البعثة الوطنية يف تل 
دينيت، وبيت البعثة اليابانية يف تل الكرخ، ومتكنا من نقل بع�ض املوجودات من الك�سر الفخارية والأختام املعدة للدرا�سة والتي 
بالكامل، كما  اآف�ض واملوجود يف �سراقب فقد نهب  العاملة يف  البعثة اليطالية  اأما بيت  اآمن،  اإىل مكان  البعثة حتتفظ بها  كانت 
ا�ستطعنا اأي�سًا احلفاظ على مقتنيات البعثة الفرن�سية التي كانت تعمل يف داح�ض، يف حني نهبت جميع معدات التنقيب والتجهيزات 

يف قلعة حارم.
املدن املن�سية:

تعر�ست املدن املن�سية يف املحافظة للكثري من اأعمال النهب 
والتخريب، ومتثلت هذه الأعمال بنب�ض املدافن وقلب الأعمدة 
النواوي�ض  وحتطيم  ع�سوائية،  حفريات  واإجراء  وتك�سريها، 
ب�سرقة  الزخرفية،  العنا�سر  من  املواقع  وجتريد  احلجرية، 
واملداميك  اجلدران،  وتهدمي  واملنحوتات  وال�سواكف  التيجان 
الدللة،  لوحات  وك�سر  الواجهات،  بع�ض  وحتطيم  احلجرية، 
العمرانية  الأبنية  واإ�سادة  واملعدات،  التجهيزات  و�سرقة  ونهب 

املخالفة و�سرقة بيوت البعثات الأثرية. 
ف�ساًل عن �سرقة الأر�سيات الف�سيف�سائية من املدن املن�سية، 
اأو من الأماكن التي عرث عليها واملحفوظة يف موقعها اأو �سرقة 
بع�ض الأجزاء منها كما حدث يف تل عار وموقع كني�سة بابولني. 
كمقرات  ومبانيها  الأثرية  املواقع  بع�ض  ا�ستخدمت  كما 
وم�ساكن لبع�ض الالجئني، فتم �سقف بع�ض املباين وجتهيزها 
الأ�سرار  ح�سر  ميكننا  ل  احلقيقة  ويف  والإقامة،  لل�سكن 
ب�سكل دقيق ملا يرتتب على ذلك من  املواقع  لها  التي تعر�ست 
خماطر، كما اأن ال�ستباكات التي حدثت قرب الأماكن الأثرية 
واملباين، كما حدث  الواجهات  بع�ض  واإيذاء  ت�سويه  ت�سببت يف 

يف البارة. 
احلجارة  وتك�سري  حتطيم  هي  جدًا  �سيئة  ظاهرة  ر�سد  مت 
واإعدادها  الأثرية  املواقع  �سمن  احلجم  كبرية  الأثرية 
اأن  الرئي�سية  ، وامل�سكلة  امل�سيدة حديثًا  الأبنية  لال�ستخدام يف 

هذه الظاهرة لقت رواجًا كبريًا يف ظروف غالء اأ�سعار مواد البناء ، �سيما الإ�سمنت والبلوك، حيث يقوم بع�ض املرتزقة من �سعاف 
النفو�ض بتحطيم احلجارة الكبرية الأثرية وتق�سيمها اإىل جمموعة من الأحجار التي ت�سلح لال�ستخدام يف اإ�سادة الأبنية احلديثة.

 احلفريات ال�سرية يف البارة جبل الزاوية 
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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وهذا العمل يعد من اأخطر الكوارث التي تتعر�ض لها املواقع الأثرية، وهي ظاهرة جديدة على املواقع، ورمبا كانت حتدث باأ�شكال 
انفرادية ونادرة ، لكنها الآن اأ�شبحت حاليًا اأكرث �شيوعًا. ومن هذه املواقع التي تتعر�ض للتخريب موقع �شرجبلة وكفر حوار يف 

الريف ال�شمايل وكفر عقاب والفا�شوق يف اجلبل الو�شطاين ورمبا هناك تعديات على مواقع اأخرى ل ميكن الو�شول اإليها. 
واأخريًا، اإن احلفاظ على الآثار يف هذه املرحلة يعد �شرورة ق�شوى، ومن خالل جتربتنا احلالية تبني لنا اأن الكثري من اأفراد 
الطبقة املثقفة هم من بادروا وبعفوية حلماية املتاحف واملواقع الأثرية، فربز عدد كبري من املتطوعني املثقفني، الذين مدوا اأيديهم 
لنا، ووقفوا بجانبنا يدًا بيد، للذود عن الآثار، و�شرح خماطر ا�شتباحتها، واأهمية �شونها واملحافظة عليها، وقد بذل هوؤلء جهودًا 

مميزة على ال�شعيد املحلي، للوقوف بوجه املعتدين، و�شكلوا حواجز ب�شرية للت�شدي لهم.

 تك�سري الأحجار الأثرية با�ستخدام املعدات الثقيلة يف البارة  
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

اأعمال التنقيب ال�سري يف �سرجبلة 
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

خمالفات البناء يف باليون
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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فندق الكارلتون - حلب الفدمية
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

املدينة القدمية: 
تخيلها، حيث  اعتداءات ميكن  لأ�سواأ  القدمية  املدينة  تعر�ست  �سنوات  منذ 
جلميع  عر�سة  جعلها  الذي  الأمر  للم�سلحني،  مركزًا  مناطقها  معظم  �سكلت 

اأ�سكال التخريب نتيجة ال�ستباكات.
حاليًا لميكن ح�سر املواقع املت�سررة ب�سكل دقيق، كون الو�سول اإىل تلك املواقع �سبه م�ستحيل، ولكن اعتمادًا على ما ح�سلنا 
عليه من معلومات من املواطنني، ومن و�سائل التوا�سل الجتماعي، مت تاأكيد ت�سرر العديد من الأبنية املهمة ب�سكل كامل اأو جزئي، 

بالإ�سافة اإىل الأ�سواق والأبنية ال�سكنية اخلا�سة واأهمها :
1- اجلامع الأموي / 2- الق�سر العديل )ال�سراي( / 3- جامع اخل�سروية /  4- دار الإفتاء / 5- حمام يلبغا النا�سري/ 6- 
املطبخ العجمي / 7- اأ�سواق املدينة املختلفة / 8-فندق الكارلتون / 9- مبنى الهجرة واجلوازات / 10- �سارع طلعة خان الوزير 
/ 11-منطقة باب الن�سر / 12- منطقة باب احلديد / 13- البيمار�ستان الأراغوين الكاملي / 14- حمام القوا�ص / 15- بيت 

جنبالط / 16- ثكنة هنانو / 17- جامع الفردو�ص / 18- جامع املهمندار / 19- �سوق ال�سويقة الأثري.
وترتاوح الأ�سرار بني الدمار الكامل والدمار اجلزئي، ويقت�سر العمل حاليًا على ر�سد وتوثيق الأ�سرار وو�سع خطط للمرحلة 

القادمة، ولكن يتعذر حاليًا النزول اإىل اأر�ص الواقع كونه ي�سكل خطرًا كبريًا.
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متحف حلب الوطني:
تعر�ض املتحف لأ�ضرار مادية يف حزيران 2014م نتيجة 
�ضقوط قذائف الهاون يف حديقة املتحف، وعلى بع�ض اأق�ضام 
التكييف  واأجهزة  اجلدران  بع�ض  على  واقت�ضرت  املتحف، 
والتدفئة، واأجهزة الإنارة والأ�ضقف امل�ضتعارة، وتلف خزائن 
العر�ض بن�ضبة 70% بعد تفريغها من كافة املحتويات، وتك�ضري 

زجاج املتحف بن�ضبة 80% واأ�ضرار بالأبواب واملكاتب. 
اجلارية  الأحداث  وب�ضبب  م   2012  -2011 عامي  بني 
املتحف  بحماية  حلب  اآثار  مديرية  قامت  حلب،  مدينة  يف 
نقلها  ميكن  التي  القطع  ترحيل  خالل  من  وذلك  ومقتنياته 
اإىل مكان اآمن، وحماية القطع التي بقيت يف املتحف، والكبرية احلجم جدًا، التي ل ميكن حتريكها ونقلها وذلك بحمايتها باأكيا�ض 

رمل، وعوازل، واأخ�ضاب.
متحف التقاليد ال�شعبية:

رغم التوتر الأمني احلا�ضل يف منطقة املتحف، اإل اأن العاملني باملتحف قاموا ببع�ض اإجراءات احلماية للحفاظ على مقتنيات 
املتحف من القطع الرتاثية، ومتثل هذه الإجراءات مبا يلي: 

1-   تدعيم الأبواب والأقفال من خالل تركيب اأبواب حديدية 
للباب اخلارجي الأ�ضا�ضي للمتحف وبابني للقبو.

2-   اإفراغ العر�ض املتحفي، وذلك بنقل كل حمتويات املتحف 
من القطع الرتاثية اإىل مكان اآمن، عدا بع�ض القطع الكبرية 

احلجم جدًا.
3-   اإيالء القطع املهمة واحل�ضا�ضة عناية خا�ضة، حيث مت 

تغليف الزجاجيات بالإ�ضفنج وو�ضعها يف علب كرتون.
ورغم كل الإجراءات املتخذة حلماية مبنى التقاليد ال�ضعبية 

وحمتوياته اإل اأن هناك اأ�ضرار اأ�ضابت املبنى وحمتوياته: 
• 	-9-14 بتاريخ  هاون  لقذيفتي  املتحف  تعر�ض 

فتحة  يف  والثانية:  العلوية،  الغرفة  بجدار  الأوىل:  2012م 
التهوية بغرفة امل�ضافرين، اأدت اإىل تك�ضري بع�ض اخل�ضبيات 

اجلدارية التي تزين اجلدران .
• ال�ضماوية 	 الف�ضحة  يف  ال�ضمالية  الواجهة  تعر�ضت   

الرئي�ضية ل�ضظايا، والواجهة الغربية فيها تك�ضري يف اأحجار الكورني�ض العلوي املزخرف وبطول 80 �ضم تقريبًا .
•   فقدان النوافذ العلوية وال�ضفلية املطلة على الف�ضحة ال�ضماوية، وهي من اخل�ضب والزجاج.	
• بغرفة 	 اجلنوبي  اجلدار  يف  فتحة  واإحداث  املجاور،  البناء  اإىل  املوؤدية  الرتاثية  الأ�ضلحة  غرفة  جدار  يف  فتحة  اإحداث   

امل�ضافرين، التي ت�ضل الدار مع الدار املجاورة. 
• الأ�ضقف اخل�ضبية املزخرفة للغرف تعاين ت�ضققات نتيجة الهتزازات الناجتة عن القذائف.	
• وغرفة 	 الغرفة  بني  الفا�ضل  اخل�ضبي  اجلدار  من  كل  �ضرقة  بالكامل،  موجود  غري  العرو�ض  غرفة  يف  اخل�ضبي  ال�ضقف 

امل�ضافرين واخل�ضبيات اجلدارية والدرابزين اخل�ضبي املوجود على حافة الدرج النازل على القبو.
• ت�ضرر �ضقف القاعة الرئي�ضية املزخرف واملذهب ب�ضبب اإ�ضعال نار يف و�ضط الغرفة بالإ�ضافة اإىل تك�ضري اجلزء املركزي 	

املتحف الوطني بحلب 
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

متحف التقاليد ال�شعبية ) بيت اأجقبا�ش( - حلب القدمية 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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من ال�ضقف املطلي مباء الذهب واملزخرف وهو باأبعاد )100×80( �ضم تقريبًا، وتخريب اأر�ضية الغرفة املرمرية.
• تخريب اأر�ضية احلمام بفعل القذائف.	
• تهدم اجلدار الغربي يف غرفة املد العربي بفعل الهاون.	
•  اخل�ضبيات اجلدارية لكل غرف املتحف غري موجودة )وهي كورني�ضات مزخرفة ومر�ضومة فوق اخلزن اجلدارية(. 	
• الأبواب اخل�ضبية لغرف البيت بالكامل غري موجودة.	

اأ�ضرار حلقت بالقطع الرتاثية: 
•  نتيجة �ضقوط القذيفتني حتطمت بع�ض القطع الرتاثية يف الغرفة العلوية )جندريانة ،لوحات زجاجية .....(.	
• حتطم بع�ض الزجاجيات.	
• متزق بع�ض القما�ضيات ومنها �ضجادة عجمية نادرة.	
• ال�ضرر الأكرب الذي تعر�ض له متحف التقاليد ال�ضعبية هو ال�ضرقة وذلك بتاريخ 2013/4/15م، حيث مت اإبالغ املديرية 	

العامة لالآثار واملتاحف بحلب، اأنه مت �ضرقة عدد من القطع املتحفية الرتاثية، وبناء عليه �ضارعت املديرية العامة لالآثار 
واملتاحف بحلب اإىل الك�ضف عن القطع الرتاثية، وتبني اأنه مت الدخول اإىل القبو الذي يحتوي على القطع، من خالل خلع 
نوافذه، و�ُضرقة القطع، ومت تنظيم �ضبط ر�ضمي بعملية ال�ضرقة.  بعد التاأكد من حدوث ال�ضرقة ونتيجة خلطورة املكان، 
اإجراء جرد للقطع داخل املتحف، لذلك مت نقل  وعدم الأمان نتيجة فقدان نوافذ واأبواب املتحف، مل يكن من املمكن 
حمتويات املتحف ب�ضكل �ضريع وفوري اإىل مكان اآمن، لي�ضار اإىل جرد القطع وحفظها، حيث با�ضر فريق العمل بعملية 
نقل القطع الرتاثية امل�ضجلة على قيود متحف التقاليد ال�ضعبية، وفك اخلزن اجلدارية املوجودة ونقلها مع القطع الرتاثية 
بعد ترقيمها اإىل مكان اآمن، ومتت عملية النقل بالتعاون مع املحافظة .وبناء عليه مت ت�ضكيل جلنة جلرد مقتنيات املتحف، 
وذلك حل�ضر عدد ونوعية القطع امل�ضروقة وقد متت عملية جرد كامل القطع املنقولة وت�ضويرها بغية توثيقها وحفظها.

• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	
• 	

ال�سويقة - حلب القدمية 
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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• 	
• 	
• 	

 دار غزالة
نظرًا للظروف الأمنية احلالية التي متر بها مدينة حلب منذ عام 2011 م وحتى الآن، وكون املوقع كائن يف املناطق ال�ساخنة 
وغري امل�ستقرة اأمنيًا، تعر�ض موقع ذاكرة حلب )دار غزالة( كغريه من املواقع الأثرية يف مدينة حلب لأ�سرار مادية بالغة حلقت 

باملبنى الأثري. حيث تبني لنا من خالل زيارتنا الأخرية للموقع بتاريخ 2014/09/22 م التايل:
1.   الأ�سقف اخل�سبية يف الطابق الأر�سي موجود بالكامل )اأ�سقف على الطراز العجمي(.

2.   الأ�سقف اخل�سبية يف الطابق الأول موجودة )اأ�سقف من اخل�سب املربوم( .
بع�ض  با�ستثناء  بالكامل،  موجودة  غري  العجمي،  الطراز  على  هي  والتي  الأر�سية،  الغرف  جلداريات  اخل�سبي  الإك�ساء     .3

مبنى ال�سرايا - حلب القدمية
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

معبد حدد - قلعة حلب 
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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جامع ال�سلطانية - حلب القدمية 
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

االأجزاء ال�صغرية، عالقة على اجلدران )يف الغرفة بجانب االيوان، واأجزاء كورني�ش يف غرفة اال�صتقبال، وجزء �صغري من 
كورني�ش يف القاعة الرئي�صية(.
4.   احلمام بكامل اأق�صامه �صليم.

5.   القاطع اخل�صبي �صمن احلمام غري موجود.
6.   الواجهات الداخلية واخلارجية للبناء، ب�صكل عام، قائمة و�صليمة.

7.   حمتويات العقار من جتهيزات مكتبية والكرتونية، غري موجودة بالكامل.
8.   حمتويات العقار من التجهيزات الكهربائية )لوحات رئي�صية مع القواطع( غري موجودة بالكامل.

9.   االإك�صاء اخل�صبي جلدران االإيوان غري موجود بالكامل. اأما فيما يتعلق باملظلة اخل�صبية فال تزال بحالة جيدة، با�صتثناء 
بع�ش االأجزاء.

10.   الزجاج املع�صق لنوافذ الغرف والقبة االأثرية، غري موجود بالكامل. مع مالحظة وجود �صظايا من هذا الزجاج متناثرة 
على االأر�ش.

املواقع والتالل الأثرية يف ريف حلب
الزمنية املتالحقة، وذلك من فرتة ما قبل  الفرتات  واالأثرية، عرب  التاريخية  باملواقع  بتنوعها وغناها  تتميز حمافظة حلب 
التاريخ وحتى ع�صر الربونز، مرورًا بالفرتة الرومانية وحتى الع�صور االإ�صالمية التي كانت ت�صم مواقع ذات خ�صو�صية تاريخية.
اأ لعام 1981م. وقد �صجلت  اأثريًا م�صجلة مبوجب قرار وزارة الثقافة رقم 244 /  وت�صم حمافظة حلب ما يقارب 345 تاًل 
اآثار  اإن دور مديرية  اأثري عام 2011م.  اأثرية وبارك  العاملي كمحمية  منطقة �صمعان وحميط قلعة �صمعان �صمن الئحة الرتاث 
ومتاحف حلب يف متابعة هذه املواقع والعمل على حمايتها من التعديات التي تطراأ عليها، مت خالل عمل عنا�صر �صعبة مراقبة 
الريف يف متابعة املواقع ومراقبة عمل احلرا�ش ب�صكل دوري. ونظرًا للظروف احلالية التي ت�صهدها حمافظة حلب والتي �صاهمت 

بقيام العديد من التعديات على هذه املواقع، مما جعلنا ال نتمكن من الوقوف على واقع هذه التعديات ب�صكل دقيق. 
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تقيم الأ�صرار احلا�صلة يف املواقع الأثرية يف ريف حلب.

1.   جتاوزات باأعمال البناء ال�سكني:
ت�سهد العديد من املناطق والتالل الأثرية تعديات باأعمال البناء ال�سكني داخل حميط الوجائب الأثرية، وعلى التالل الأثرية، 
من قبل ال�سكان املحليني يف هذه املناطق، وخطورة هذه التعديات تتمثل يف حفر اأ�سا�سات عميقة تتجاوز الأربعة اأمتار يف الرتبة 
الأثرية لتثبيت البناء ال�سكني، بالإ�سافة لالإفراط يف ا�ستغالل امل�ساحة التي يتم التعدي عليها يف هذه املناطق الأثرية، فنجد عدد 

من الأبنية ال�سكنية قد �سيد يف ما ي�سبه الفلل ال�سكنية، مع باحات كبرية وملحقات وحظائر للحيوانات.
واأهم هذه املناطق التي تعاين من هذه التعديات )املناطق الأثرية يف منطقة العي�س جنوب �سرق حلب( وتل جندير�س ويف 

منطقة دير حافر، والباب ويف املدينة القدمية يف منبج، ويف مناطق قليلة من عني العرب. 
2.   تخريب املواقع الأثرية:

�سهدت العديد من املواقع الأثرية يف ريف حلب لأعمال 
فتعر�ست  الأزمة،  فرتة  خالل  وعنيفة  �سديدة  تخريب 
املواقع  هذه  يف  تعمل  كانت  التي  الأثرية  البعثات  مقرات 
التي  الأثري  دارة  عني  بعثة  مقر  ونذكر  وال�سرقة،  للعبث 
التي  الألكرتونية،  اأجهزته  اأغلب  العابثني  اأيدي  نهبت 
كهف  موقع  يف  العاملة  اليابانية  ال�سورية  للبعثة  تتبع  كانت 
يف  الأملانية  ال�سورية  البعثة  مقر  وكذلك  الأثري،  الديدرية 
منبج  مدينة  يف  الآثار  ملديرية  مقر  وكذلك  جندير�س،  تل 

الأثرية، بالقرب من حديقة البلدية.
املواقع، على  اأي�سا طال عددًا من  التخريب  اأن  ونذكر 
�سكل تخريب وك�سر اأبوابها احلديدية التي و�سعتها مديرية 
الآثار حلمايتها، حيث تعر�ست اأبواب كهف الديدرية للك�سر 
�سا�س  مدفن  اأبواب  و�سرقة  العابثني،  قبل  من  مرات  عدة 
الأ�سوار  اأي�سا  وتعر�ست  كامل،  ب�سكل  احلديدية  حمدان 

احلديدية للخلع والتك�سري يف مدينة براد الأثرية.
ونذكر باأن عدد كبريًا من املواقع يف منطقة دارة عزة وحميط دير �سمعان يتعر�س ب�سكل كبري لأعمال تخريب مق�سودة من 
قبل ال�سكان املحليني، وتتمثل يف فك الأحجار الأثرية من الكنائ�س واحلمامات والبيوت، واإعادة تقطيعها وا�ستخدامها كاأحجار 
بناء لأبنية حديثة تباع يف الأ�سواق )كمادة للبناء( وخا�سة يف منطقة زرزيتا، وفدرة ،و�ست الروم، ورفادة، وتقلة، وباتوتة، والكفر، 
وبازيد، ومناطق من �سنخار، وبالقرب من قو�س الن�سر يف دير �سمعان، والدير ال�سمايل ال�سرقي من دير �سمعان، وجزء كبري 
من منطقة امل�سبك، وكل هذه املناطق ت�سهد ا�ستنزاف كبري وتخريب خطري بهذه الطريقة التي توؤدي اإىل حمو املوقع نهائيًا من 
الوجود.  كما عمدت املجموعات امل�سلحة اإىل ا�ستهداف التماثيل اجلنائزية بالأعرية النارية، وجعلها نقاطًا للقن�س والتدريب، مما 
ترك اأثرًا تدمرييًا عليها وذلك يف مواقع رفادة، �ست الروم، والقاطورة يف جبل �سمعان يف ريف حلب الغربي مبحيط قلعة �سمعان.

  3.   التنقيب ال�سري:
نتيجة لال�ستباكات و�سوء الأو�ساع الأمنية يف ريف حلب، �سارع كثري من �سعاف النفو�س بالقيام باأعمال حفر ونب�س يف التالل 
الأثرية القريبة من قراهم يف اأغلب مناطق ريف حلب ولالأ�سف، وخالل الفرتات الأخرية، ر�سدنا اأعمال حفر ممنهجة تنظمها 

جمموعات حتمل ال�سالح باأعداد كبرية من ال�سكان املحليني تقوم باحلفر وتهدد احلرا�س.

ا�ستهداف التماثيل اجلنائزية يف القاطورة - جبل �سمعان 
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف



119 الرتاث الأثري ال�سوري - خم�س �سنوات من الأزمة 2011- 2015

تك�سري احلجارة الأثرية لإعادة ا�ستخدامها يف البناء - قرية الكفر ريف حلب 
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

واأي�صا اأُبلغنا باأنه قد متت اأعمال جرف التالل الأثرية بوا�صطة الرتك�صات والآليات الثقيلة، كما ح�صل يف بع�ض التالل الأثرية 
ال�صغرية بالقرب من مدينة منبج، التي كانت ت�صم بع�ض القبور الكال�صيكية، وكما ح�صل يف تل القملق وتل جبل خالد على نهر 
الفرات، ويف مدفن �شا�ش حمدان الذي تعر�ض للحفر والتك�صري بقوة بالفوؤو�ض واملعاول مما دمر اأجزاء كبرية من املدفن ب�صكل 

كارثي وهمجي.
كما تعر�ض تل جندير�ش حلفر اخلنادق ب�صكل كثيف ومل�صافات طويلة دمرت من دون �صك عدد من الطبقات الأثرية يف هذا 

التل الأثري.
و�صهدت حمافظة حلب اأعمال تدمري لأغلب الأ�صرحة واملزارات القدمية وال�صوفية والتي كانت ت�صمها اأغلب املناطق والتالل 
الأثرية فن�صهد دمارًا كليًا ووا�صعًا لكل املزارات والأ�صرحة القدمية يف مدينة منبج )مزار ال�شيخ العقيلي( واأي�صا كل املزارات يف 
منطقة اإعزاز، ويف منطقة العي�ض واحلا�صر و�صرقي عني العرب وجرابل�ض، والأ�صرحة الأيوبية واململوكية الواقعة بالقرب من قلعة 

جنم التاريخية على نهر الفرات.

وقد قامت مديرية اآثار ومتاحف حلب بعدة مبادرات مع املجتمع املحلي، من خالل التوا�صل مع املخاتري ووجهاء املناطق بهدف 
التوعية حول اأهمية الرتاث الثقايف و�صرورة تكاثف اجلهود حلمايته. ولتعميق هذا الهدف قامت مديرية اآثار حلب باإن�صاء جلان 
حماية للمناطق الأثرية تكون على عالقة �صريعة ومبا�صرة مع امل�صتجدات، وحتاول التوا�صل مع املجتمع املحلي واأهم هذه اللجان 

جلنة عني دارة وجلنة منبج والفرات الأو�صط وجلنة عني العرب وجلنة دارة عزة.



الرتاث الأثري ال�سوري -خم�س �سنوات من الأزمة 2011- 1202015

بيت اأجقبا�ش - حلب القدمية 
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التنقيبات ال�سرية يف تل حمام الرتكمان
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف 

تاريخية  بقعة  والبليخ يف  الفرات  نهري  بني  �صهل خ�صيب  و�صط  الرقة  تقع 
غنية باآثار احل�صارات القدمية والكال�صيكية والعربية الإ�صالمية. كما اأنها مو�صع 
تقاطع الطرق التجارية املتجهة من ال�صرق اإىل الغرب، ومن ال�صمال اإىل اجلنوب، 
جعل منها حمطة جتارية مهمة بني اجلزيرة الفراتية وال�صام والعراق واأرمينية 
واآ�صيا ال�صغرة وحو�ض البحر املتو�صط. وتدين باأهميتها اأي�صًا لمتداد اأرا�صيها 

لتقدم احل�صارات،  الع�صور احلجرية، وموطنًا  الب�صر بني  لتجمع  لذلك كانت مركزًا  وات�صاع مراعيها  ووفرة مياهها،  اخل�صبة 
ومركزًا لتبادل ال�صلع وجتميع احلا�صالت واملوؤن، وت�صديرها اإىل بالد كثرية عن الطريق املائي، الذي هو نهر الفرات، والذي كان 
نهرًا �صاحلًا للمالحة ا�صتخدمه ال�صكان ونقلوا فيه �صلعهم اإىل بالد بابل واخلليج العربي، وعن طريق الرب على �صفاف الفرات 
الذي كانت متلكه القبائل والقوافل. تبلغ م�صاحة املحافظة /19.620/كم2 وت�صكل /10.6%/ من م�صاحة القطر العربي ال�صوري.

الأ�ضرار التي حلقت باملمتلكات الثقافية اأثناء الأزمة:
اأثرية  تل حمام الرتكمان  )زلبا( يبعد عن مركز حمافظة الرقة م�صافة 80 كم، ويعد من املواقع املهمة، عملت به بعثة   -1
هولندية برئا�صة الأ�صتاذ موري�ض فان لون، ت�صري �صويات التل اإىل فرتات العبيد )4000-3500( ق.م، كذلك �صويات لنهاية 
ثقيلة  باآليات  لعمليات جتريف  الأزمة  التل خالل  تعر�ض  وقد  والو�صيط،  القدمي  الربونز  وكذلك فرتة  النحا�صي،  الع�صر 
وخا�صة يف اأطرافه ال�صرقية واجلنوبية، وذلك با�صتخدام اآليات ثقيلة، وو�صل عمق احلفريات اإىل 6 اأمتار، كما اأنه توجد 

بع�ض احلفريات ال�صغرية املتفرقة �صمن �صطح التل.
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واملجاور  املهمة  التالل  من  الأبي�ض  ال�صبي  تل   -2
عن  كم   80 م�سافة  يبعد  الرتكمان،  حمام  ملوقع 
اأثري  مركز حمافظة الرقة، تعمل فيه بعثة تنقيب 
طالته  اكريمان�س،  بيرت  الأ�ستاذ  برئا�سة  هولندية 
عمليات التخريب واأغلبها �سمن مربعات التنقيب. 

التالل  من  جمموعة  �سمن  من  يعترب  املف�ض  تل   -3
املهمة �سمال حمافظة الرقة، وقد تعر�س لعمليات 
واأغلبها  و�سغرية  ب�سيطة  تنقيبات  ولكنها  تنقيب 

�سمن قمة التل.
التي  التالل  اأكرث  من  التل  هذا  يعترب  �صاهني  تل   -4
خمتلفة،  وباأ�سكال  كبرية  حفر  لعمليات  تعر�ست 
ومن جميع اجلهات حيث �سوهدت حفريات دائرية 

وباأعماق متنوعة.
تل دامر حفريات باأعماق ب�سيطة �سمن التل.   -5

تل زيدان عملت بعثة اأمريكية من زهاء اأربع �سنوات بتنقيبات �سمن التل برئا�سة الأ�ستاذ غيل �ستاين، ومت الك�سف عن عدة    -6
�سويات،  تعر�س التل لعمليات تنقيب ع�سوائية وخا�سة يف املقربة املجاورة للتل.

قامت بع�س املجموعات امل�سلحة التابعة لداع�س بتفخيخ وتدمري لوحة ف�سيف�ساء يف موقع اأبو �صعيد الأثري والذي يحوي على   -7
العديد من لوحات الف�سيف�ساء. 

موقع ال�صيخ ح�صن مت الك�سف فيه عن بلدة بيزنطية، ثم قيام بلدة اإ�سالمية وقد تعر�س التل اإىل حفريات متفرقة �سمن املوقع   -8
ذات اأعماق خمتلفة، ولكن معظمها ب�سيطة، كما مت تخريب ما ي�سبه امل�سكن املقبب يف و�سط املوقع  واحلفر �سمن اأر�سيته. 

املباين واملواقع الأثرية التي تعر�ضت للتخريب: 
�صمن مركز حمافظة الرقة

متحف الرقة:  اإن ما تعر�ست له التالل الأثرية �سمن حمافظة الرقة وباقي املحافظات ال�سورية الأخرى من تخريب وعبث يدعو 

احلفريات يف تل املف�ش

امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف 

احلفريات يف تل �شاهني
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

حفريات يف موقع ال�سيخ ح�سن
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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من  لرتاثنا  يحدث  ملا  وال�صدمة  الأمل  من  للكثري 
يتعر�ض متحف من �صمن  اأن  ولكن  نهب وتخريب، 
ممنهجة  و�صرقة  عبث  لعملية  ال�صورية  املتاحف 
العديد  طالت  ماأ�صاة  اأمام  طوياًل  للوقوف  يدعونا 
متعددة  لفرتات  تعود  والتي  املهمة،  القطع  من 
الربونز  بع�صور  مرورًا  التاريخ  قبل  ما  ع�صور  من 
الإ�صالمي  الع�صر  حتى  الكال�صيكية  والع�صور 

وخا�صة العبا�صي.  
بدخول  امل�صلحة  املجموعات  قامت  اأن  فبعد 
اآثار  دائرة  قامت  عليها  الكاملة  وال�صيطرة  املدينة 
املتحف  بتفقد  املحلي  املجتمع  مع  بالتعاون  الرقة 
مرارًا وتكرارًا ولكن ذلك مل مينع من حدوث عبث 

يف م�صتودعات املتحف . 
كما مت �صرقة ثالثة �صناديق كانت مودعة لدى البنك املركزي يف الرقة والتي �صيطرت عليه جمموعة م�صلحة ُتعرف مبا ُي�صمى 
)اأحرار ال�صام( ومل يعرف م�صريها حتى الآن. وت�صم هذه ال�صناديق قالئد ذهبية ورقم م�صمارية وم�صكوكات بيزنطية ورومانية 

واإ�صالمية.   �صقطت املدينة لحقًا بيد اإرهابيي داع�ض، واأ�صبح م�صري املدينة واآثارها جمهوًل.    

م�ستودعات موقع هرقلة االثري: عملت دائرة اآثار الرقة منذ ع�صرات ال�صنوات وبالتعاون مع عدد من البعثات الأجنبية العاملة 
اإن�صاء عدد من امل�صتودعات حلفظ اللقى والبقايا الأثرية املكت�صفة، والتي  �صمن املواقع والتالل الأثرية يف حمافظة الرقة على 
حت�صر يف قيمتها الدرا�صية والعلمية، منها عينات عظمية وفخارية وج�صية وبازلتية، واأجزاء من لوحات ف�صيف�صاء مرممة وما 
�صابه، وكانت هذه امل�صتودعات �صمن حرم موقع هرقلة الأثري، الذي يبعد حوايل 7 كم عن مركز مدينة الرقة، والذي يقع و�صط 

عدد من القرى املحيطة به ومن هذه البعثات:
1-   م�صتودع البعثة الربيطانية العاملة �صمن الرافقة العبا�صية. 

2-   م�صتودع البعثة الهولندية يف تل ال�صبي الأبي�ض.
3-   م�صتودع البعثة الأملانية يف تل اخلويرة.
 4- م�صتودع البعثة الأملانية يف تل املمباقة. 
5-   م�صتودع البعثة الأملانية يف تل البيعة. 

6-   م�صتودع البعثة الأملانية يف مدينة الفار.
7-   م�صتودعات دائرة اآثار الرقة .

ومع بداية الأزمة تعر�صت هذه امل�صتودعات لعدة حماولت لل�صرقة، ولكن جهود �صكان القرى املجاورة واحلرا�ض املتواجدين منعت 
�صرقته بالرغم من عدم احتوائه على اأي كنوز اأو قطع �صاحلة للعر�ض املتحفي، ولكن يف منت�صف ت�صرين الأول 2013م  قامت جمموعة 
م�صلحة موؤلفة من حوايل 100 م�صلح تقريبًا باقتحام امل�صتودعات و�صرقة حمتوياتها، والتي ل تعدو كما ذكرنا �صابقًا من اأنها عينات 
درا�صية. كما يحتوي موقع هرقلة على اأفران ل�صنع الجر امل�صتخدم لرتميم �صور الرقة الأثري وم�صجدها اجلامع وكميات كبرية من 

الآجر والتي تعر�صت هي الأخرى لل�صرقة.  

زخارف ج�صية من متحف الرقة مت جردها
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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م�ستودع البعثة االثرية الربيطانية يف موقع هرقلة
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

م�ستودعات منطقة هرقلة مع اأفران الآجر
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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�سور الرقة الأثري وباب بغداد: اإن اأغلب ما تعر�ض له �ضور الرقة وبوابة بغداد الأثرية هي اأ�ضرار طبيعية ناجتة عن الأمطار والرطوبة، 
نتج عنها تهدم يف الآجر،  وهناك بع�ض الأ�ضرار الناجتة عن العبث من قبل بع�ض الأ�ضخا�ض من اإ�ضعال نريان يف بع�ض زوايا ال�ضور.  

امل�سجد اجلامع )اجلامع العتيق(: من اأهم املباين الأثرية �ضمن الرافقة العبا�ضية، وي�ضم مقام اأحد الرجال ال�ضاحلني )واب�ضة بن 
معبد الأ�ضدي( وقد تعر�ض للهدم، اأما باحة امل�ضجد وخا�ضة طرفه الغربي فقد تعر�ض للحفر باآليات ثقيلة ومت اإعادة ردمها. 

البيمار�ستان )ق�سر البنات(: من املباين املهمة واملرممة وذات قيمة كبرية لدى �ضكان حمافظة الرقة، وقد تعر�ض لل�ضرقة �ضمن 
م�ضتودعاته والتي حتوي نتائج حفريات قدمية عبارة عن ك�ضر فخارية واأدوات تنقيب ب�ضيطة، كما تعر�ض اأحد الإيوانات �ضمن الق�ضر 

اإىل عملية حرق طالت جدرانه وال�ضقف.
الأ�سود البازلتية �سمن حديقة الر�سيد: يوجد �ضمن حديقة الر�ضيد و�ضط الرقة اأ�ضدين بازلتيني مت العثور عليهما �ضمن موقع 
اأر�ضالن طا�ض، ومت نقلهما �ضابقًا وو�ضعهما �ضمن حديقة الر�ضيد لتزيينها. وقد قامت جمموعة م�ضلحة تابعة لداع�ض بتدمريهما 

با�ضتخدام اآلية ثقيلة وما زالت بقايا التمثالني �ضمن اأر�ض احلديقة. 

و�سع القطع داخل امل�ستودع
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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ردم اأبواب ونوافذ م�ستودعات هرقلة بالرتبة و االجر
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

�سرقة وتخريب م�ستودع البعثة الربيطانية يف موقع هرقلة
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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اإجراءات احلماية اأثناء الأزمة:
عملت دائرة اآثار الرقة بالتعاون الكامل مع املديرية العامة 
للآثار واملتاحف على تاأمني كافة املواقع وامل�ستودعات واملتحف، 

وقامت بعدة اإجراءات م�سبقة منها:

متحف الرقة: اإغلق واإحكام املخابئ التي حفظت بها القطع 
الأثرية، واإجراء جرد للمقتنيات الأثرية كاملة مع جرد ملحتويات 
حديقة املتحف بالرغم من ال�سعوبات العديدة  واإعادة اإغلق 

املخابئ باأبواب حديدية. 
الذي  التفجري  اأدى  م   2014  / الأول  ت�سرين  �سهر  يف 
ا�ستهدف املنطقة املجاورة للمتحف، اإىل اأ�سرار يف الواجهات 
اخلارجية  للمبنى ول �سيما الواجهة الرئي�سة للمتحف املواجهة 

ل�ساحة عرفات، اإ�سافة اإىل الأبواب والنوافذ الزجاجية. 

امل�سجد اجلامع واثار التنقيب ال�سري
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

اإحدى القطع االثرية التي مت جردها يف حديقة متحف الرقة
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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اإغالق م�ستودع�ت متحف الرقة ب�أبواب حديدية بعد عملية اجلرد
امل�سدر: املديرية الع�مة لالآث�ر واملت�حف

�سورة مقربة تو�سح كمية الأتربة امل�ستعملة يف عملية  ردم م�ستوعات هرقلة
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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نقل القطع  الأثرية من امل�ستودعات
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

م�ستودعات هرقلة:
ردم حميط واأبواب ونوافذ م�ستودعات هرقلة بالرتبة   -1
الفخارية    القطع  من  العديد  نقل  مت  كما  والآجر،  اخل�سنة 
من  قريب  مل�ستودع  العلمي  للبحث  املهمة  العظمية  والعينات 

موقع هرقلة، واإغالقه ب�سكل كامل.
عمل  والتي  امل�ستودعات  جدران  �سمن  الفتحات  اإغالق   -2
الل�سو�ص على اإحداثها واإغالقها بالآجر املتوفر �سمن املوقع 
الف�سيف�ساء  لوحات  من  العديد  على  احلفاظ  على  والعمل 

�سمن امل�ستودعات. 
التالل الأثرية: 

1-العمل على زيادة الردميات �سمن املواقع التي حتوي على 
لوحات ف�سيف�ساء. 

القرى  وخا�سة  املحلي  املجتمع  اأبناء  مع  التوا�سل   -2
نف�سه  له  ت�سول  من  كل  لإبعاد  الأثرية  بالتالل  املحيطة 

بالتعدي واحلفر �سمن التالل الأثرية.  

 امل�ستودعات املجاورة لغرفة احلار�س يف موقع هرقلة
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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قلعة جعرب - الرقة 
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املجتمع  به  يت�سم  الذي  التنوع  جوانب  يعك�س  وحيويًا  ثريًا  تراثًا  �سورية  متتلك 
ال�سوري، وقد حافظت هذه الأر�س على اآثار فريدة ملختلف احل�سارات التي مرت عليها 

من اآلف ال�سنني، يف تعاي�س كان �سمة ثقافة العامل القدمي. 
اأمام حجم  املعامل،  مت�سح  م�ستقبل غري  اأبواب  على  تقف  اليوم  �سورية  اآثار  لكن 
اإ�سقاطاتها على  التي رمت بثقلها على كل جوانب احلياة، مبا يف ذلك  الأزمة املدمر 

تراثنا الثقايف. 
فمنذ بداية الأحداث املوؤملة؛ عانت عدة مواقع اأثرية ومعامل تاريخية بدير الزور من الأ�سرار، وخربت اأعمال التنقيب الهمجي 
واحلفر ال�سر�س مواقع اأخرى، وت�سررت الكتل املعمارية ملتاحفها ب�سبب التفجريات الإجرامية. هذه الأعمال التخريبية اأثرت يف 
الرتاث الثقايف تدمريًا وت�سويهًا، واأدت بكل اأ�سف اإىل اأ�سرار ل ميكن حمو اآثارها يف تاريخ ال�سعب ال�سوري وهويته الثقافية وذاكرته 
امل�سرتكة. ولهذا ال�سبب داومت دائرة اآثار دير الزور على متابعة موا�سيع التوثيق لكل ما يطال املواقع من اأ�سرار، وما يتخذ من 
اإجراءات مع املديرية العامة للآثار واملجتمع املحلي من نخب مثقفة  بحثًا عن حلول ت�ساعد يف درء اخلطر. كما قامت باإ�سدار 
العامة  املديرية  بها  املتبعة، وزودت  والإجراءات  الزور،  بدير  الأثرية  املواقع  والتعديات يف خمتلف  الأ�سرار  توثق  تقارير دورية، 

للآثار واملتاحف منذ بداية الأزمة، لتغطية واقع الآثار باملحافظة.

الأ�ضرار التي حلقت باملمتلكات الثقافية اأثناء الأزمة
1.   الأبنية الأثرية مبدينة دير الزور:

ومتركز  وال�ستباكات  التفجريات  نتيجة  وذلك  املعمارية،  بالبنية  اأ�سرار  اإىل  الزور  دير  مدينة  �سمن  الأثرية  الأبنية  تعر�ست 
املجموعات امل�سلحة بها، ومتثلت الأ�سرار مبا يلي:

•  منطقة الأ�سواق القدمية املغطاة وهي تعود للفرتة العثمانية، حيث بنيت يف نهايات القرن التا�سع ع�سر يف عهد مت�سرف 	
دير الزور حممد ثاقب الأورفلي، وهي موؤلفة من عدة اأ�سواق )�سوق التجار-�سوق عكاظ-�سوق العطارين-�سوق اخل�سابني-
�سوق احلبال-�سوق الق�سابني-�سوق خلوف- �سوق احلدادين( وهي م�سجلة بلئحة الرتاث الوطني، تعر�ست اإىل اأ�سرار 
ج�سيمة يف الهيكلية املعمارية من تدمري اأجزاء من الأ�سواق، بالإ�سافة اإىل التنقيبات ال�سرية التي طالت جميع اأر�سيات 

الأ�سواق ظنًا منهم بوجود كنوز داخلها.
• اإىل 	 اأي�سًا  تعر�ست  الوطني،  الرتاث  لئحة  �سمن  م�سجلة  وهي  كنامة(  اأولد  اجلوزة- خان  اأولد  منها )خان  اخلانات   

التدمري يف اأجزاء منها ب�سبب ال�ستباكات والتفجريات.
• امل�ساجد منها )م�سجد احلميدي- مئذنة تكية الراوي-مئذنة اجلامع العمري- مئذنة جامع ال�سرايا-تكية النق�سبندي 	

النتهاكات  اإىل  الدينية  ال�سروح  تعر�ست هذه  الوطني،  الرتاث  ال�سغري( م�سجلة على لئحة  النق�سبندي  تكية  الكبي- 
وتدمري املمنهج لبع�س منها ب�سكل كامل )تدمري مئذنة تكية الراوي(.

• الكنائ�س )كني�سة الالتني - دير الرهبان( وهي م�سجلة على لئحة الرتاث الوطني، تعر�ست بنيتها املعمارية اإىل تدمري 	
اأجزاء منها نتيجة النفجارات. 

•  مبنى ال�سرايا )قيادة ال�سرطة( تعر�س اأي�سًا اإىل اأ�سرار مادية يف العديد من اأجزائه نتيجة ال�ستباكات.	
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• قلعة الرحبة: تعر�ضت القلعة اإىل العديد من النتهاكات من قبل امل�ضلحني والأهايل، من تنقيب �ضري �ضمن القلعة )الباحة 	
+ امل�ضتودعات( ويف املدينة الأيوبية املحيطة بالقلعة. كما مت تدمري و�ضرقة الكرافانات املو�ضوعة من قبل وزارة ال�ضياحة 

املخ�ض�ضة خلدمة ال�ضائحني.
• موقع عني علي: يقع اإىل اجلنوب من قلعة الرحبة �ضمن احلدود الإدارية ملدينة القورية، اأجريت فيه تنقيبات �ضرية �ضمن 	

املنطقة املحيطة باملوقع.
• مقام ال�شيخ اأن�س: يقع اإىل ال�ضمال من قلعة الرحبة، مت تفجريه من قبل املجموعات امل�ضلحة، ووجود تنقيبات �ضرية �ضمن 	

املنطقة املحيطة باملقام.
• مقام ال�شيخ �شبلي: يقع اإىل اجلنوب من موقع عني علي، مت تفجريه من قبل املجموعات امل�ضلحة بالإ�ضافة اإىل تنقيب �ضري 	

بجانب املقام.
• تل امل�شايح: يقع اإىل اجلنوب ال�ضرقي من مدينة دير الزور، �ضمن قرية الطيانة، يعود تاريخه اإىل الفرتة الآ�ضورية احلديثة، 	

وهناك �ضويات اأقدم تعود لالألف الثالث قبل امليالد، تعر�ض التل اإىل تنقيبات �ضرية يف منطقة الأوكروبول )الفرتة الآ�ضورية 
احلديثة( الواقعة جنوب غرب املوقع.

•  تل اأبو احل�ضن: يبعد عن مدينة دير الزور بحدود 80كم اإىل اجلنوب وهو تابع لناحية هجني، تعر�ض اأي�ضًا لتنقيبات �ضرية 	
�ضمن التل وعلى اأطرافه من قبل جمموعات م�ضلحة.

• موقع زلبية: يعد موقع زلبية من القالع املهمة الرومانية البيزنطية على الفرات الأو�ضط. يقع �ضمن قرية الكرب، تعر�ض 	
املوقع لتنقيبات �ضرية �ضمن القلعة من قبل جمموعات م�ضلحة.

تفجري مقام ال�شيخ اأن�س - امليادين
امل�شدر:و�شائل الإعالم 
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الأ�سرار يف ال�سوق القدمي  
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

الأ�ضرار يف البوابة العثمانية 
امل�ضدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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• �إىل 	 �أ�ضر�ر يف بنيته �ملعمارية، بالإ�ضافة  �إىل  �أي�ضًا  �ل�ضر�يا، حيث تعر�ض  ال�شعبية: وهو مال�ضق ملبنى  التقاليد  متحف 
�ضرقة جميع حمتوياته �ملتبقية فيه من قبل ل�ضو�ض �لآثار �ملدججني بال�ضالح. 

2.   املواقع والتالل املت�شررة الواقعة على �شفتي نهر الفرات:
• موقع ماري:  قيام �ملجموعات �مل�ضلحة بال�ضتيالء على بيت �لبعثة ومركز �لزو�ر و�ضرقة حمتوياتهما، و�لعبث باملوقع، و�زدياد 	

�لتعديات و�حلفريات �لع�ضو�ئية من قبلهم. حيث قامو� بالتخريب و�لتنقيب �ل�ضري يف كافة �أنحاء �ملوقع. منها:
-   معبد د�غان: تخريب وهدم �جلدر�ن مما �أدى �إىل �ضياع �لأثر كاماًل.

-   معبد ع�ضتار: هدم جدر�ن �ملعبد وتخريبها.
-   �لكتلة �حلمر�ء: تخريب قاعدة من�ضة ربة �لينبوع �ل�ضخرية وحتطيمها.

-   معبد �ضم�ض: هدم وتخريب جدر�نه.
-   �لق�ضر �مللكي: �ضرقة جزء من �ل�ضقف �لذي يغطيه مع هدم بع�ض جدر�نه وتخريبها.

-   �لباب �جلنوبي للق�ضر �مللكي: لوحظ وجود �لعديد من �حلفر �لعميقة.
هذ� بالإ�ضافة �إىل كامل �ملوقع �لأثري �لذي يتعر�ض للتنقيب �ل�ضري و�لتخريب.

• موقع دورا اأوروبو�س: قيام ل�ضو�ض م�ضلحني بالتعدي على �ملوقع، وقيامهم بالتنقيب فيه، حيث ر�ضدت �أكرث من 1000 حفرة، 	
وقيامهم بهدم جدر�ن �ملعابد بحثًا عن �لكنوز، و��ضتد�د حدة �لتعديات و�حلفريات �لع�ضو�ئية �ضمن �حلرم �لغربي للموقع 
�ضمن منطقة �ملد�فن خارج �أ�ضو�ر �ملدينة، و��ضتخد�م �مل�ضلحني لأجهزة تنقيب، حيث يرت�وح عمق �حلفر بني 5 �إىل 6 م، وقد 
�أبنية على هذه �لأعماق. ومن هذ� �لتخريب �لع�ضو�ئي للمدينة مل يبق من �ملوقع �ضوى �جلد�ر )�ل�ضور(  لوحظ وجود بقايا 
�لذي يحيط باملوقع وهو معر�ض للهدم. بالإ�ضافة �إىل ذلك ��ضتفحال بناء �لأبنية �ملخالفة �ضمن �حلرم من �جلهة �جلنوبية 

للحرم �ملحاذي لقرية �ل�ضف�ضافة. 

• موقع حلبية: تعر�ض �ملوقع �إىل �لتخريب يف بع�ض من �أجز�ءه نتيجة �لتنقيبات �ل�ضرية، و�زدياد �لبناء �ضمن �حلرم �لأثري 	
من قبل �لأهايل، بالإ�ضافة �إىل عمليات جتريف وت�ضوية من قبلهم �ضمن �حلرم �لأثري. كما قامت جمموعة من �لل�ضو�ض 
ب�ضرقة �ملعد�ت �لعائدة للبعثة �لأثرية �لفرن�ضية �لعاملة يف موقع حلبية على �لفر�ت. كما �ُضرقت �أبو�ب حماية مد�خل بو�بات 
�لأبر�ج ومد�خل �ملوقع �لأثري. كما مت �ضرقة �لكرفانات �لتي كانت تخدم �ملوقع و�لتي متلكها مديرية �ل�ضياحة يف �ملحافظة.

• �ضمن 	 وحفريات  �ملوقع،  �ضمن  �ل�ضرية  �لتنقيبات  منها  عديدة،  �نتهاكات  �إىل  �لأزمة  خالل  �ملوقع  تعر�ض  الع�شارة:  موقع 
�ملنازل �لو�قعة على �لتل، وخا�ضة يف �ملنطقة �لو�قعة �إىل �ل�ضرق من �جلامع �لقدمي. بالإ�ضافة  �إىل ��ضتفحال �لبناء �ملخالف 

�حلفريات غري �مل�شروعة يف معبد بل - موقع دور� �أوربو�س
�مل�شدر: �ملديرية �لعامة للآثار و�ملتاحف

�حلفريات غري �مل�شروعة يف بيت �لبعثة - موقع دور� �أوربو�س
�مل�شدر: �ملديرية �لعامة للآثار و�ملتاحف
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�سمن التل واحلرم الأثري )بنايات من اأربعة طوابق- حمال   جتارية(، وجتريف بجانب ج�سر الع�سارة �سمن �سور الألف 
الرابع قبل امليالد. كما قام اأ�سحاب الأر�ض القائم عليها بيت البعثة الأثرية العاملة يف املوقع واملوجود على ال�سفة الي�سرى 
لنهر الفرات املقابلة لتل الع�سارة، بالتعدي على حار�ض املوقع يف بع�ض الأحيان من اأجل اإخالء املنزل بحجة اأن البيت لهم، مع 

العلم باأن بيت البعثة تعود ملكيته للمديرية العامة لالآثار واملتاحف.
• تل طابو�س: يعود تاريخه اإىل بدايات القرن الثالث امليالدي، وهو ح�سن روماين يحيط به �سور ميتد على م�ساحة وا�سعة، 	

يقع �سمن قرية ال�سميطية على �سفح جبل الب�سري املطل على وادي الفرات، ويبعد 20كم اإىل الغرب من مدينة دير الزور، 
ال�سرية من قبل ل�سو�ض الآثار امل�سلحني، وب�سبب موقعه ال�سرتاتيجي ا�ستخدمته  اإىل التخريب بالتنقيبات  تعر�ض املوقع 

املجموعات امل�سلحة كمقر لها خالل الأزمة.
• تل الب�صرية:تعر�ض التل خالل الأزمة للتنقيب ال�سري من قبل ل�سو�ض الآثار امل�سلحني املتواجدين هناك، وخالل الفرتة 	

املا�سية مت جتريفه من قبل املجموعات امل�سلحة من الأعلى لإقامة �سواتر ترابية وخنادق حوله. بالإ�سافة اإىل خمالفات بناء 
�سمن التل واحلرم الأثري من اجلهة ال�سرقية مبحاذاة �سفة اخلابور )حمالت جتارية(.

• تل ال�صن: ا�ستدت حدة التعديات )تنقيب �سري( �سمن التل وخا�سة يف اجلهة ال�سمالية ال�سرقية من املوقع �سمن منطقة 	
)�سرق  املوقع  �سور  داخل  )ترك�ض(  بوا�سطة  بالتجريف  وقيامهم  امل�سلحني،  الآثار  ل�سو�ض  قبل  من  البيزنطية  املقابر 
الأوكروبول( بجانب الطريق املوؤدي اإىل قرية مراط ومظلوم، ولوحظ جتريف بوا�سطة اآلية ثقيلة يف اجلهة ال�سرقية املالم�سة 
لل�سور ال�سرقي للمدينة وذلك من اأجل اإقامة بناء طابقي، وباجلهة ال�سمالية وال�سمالية ال�سرقية من املوقع يوجد �سوق لبيع 

النفط املنهوب. 

احلفريات غري امل�شروعة يف موقع حلبية
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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• تل �أبو فهد: ويعترب تل اأبو فهد من التالل املهمة على الفرات كونه يحتوي على مدينة يخدون – ليم، املدينة التي تعترب 	
قبل  من  �سرية  لتنقيبات  التل  تعر�ض  الهرمو�سية،  قرية   - الك�سرة  ناحية  �سمن  التل  يقع  ماري.  ملدينة  ال�سمالية  احلدود 

الأهايل القاطنني �سمن التل، بالإ�سافة اإىل خمالفات بناء باجلملة كون القرية واقعة �سمن التل.
• تل �حلمي�ضة: يقع �سمن قرية جزرة البوحميد. يق�سم التل اإىل ق�سمني: الأوكربول الذي يعود لفرتة اأوروك املتاأخر، واملدينة 	

ال�سفلى: وهي ممتدة على م�ساحة وا�سعة تعود للفرتة البيزنطية فرتة ج�ستنيان. تعر�ض التل  ملخالفات بناء، وتنقيبات �سرية.
•  تل جليب �حلمة: يقع �سمن بادية الك�سرة، تنقيبات �سرية من قبل جمموعات م�سلحة.	
•  تل �أبو رد�ن: يقع �سمن بادية الك�سرة، تنقيبات �سرية �سمن املوقع.	
• تل بقر�ص فوقاين: يعترب من التالل املهمة على الفرات الأو�سط حيث يعود تاريخه لفرتة النيوليت، يوجد بع�ض التنقيبات 	

ال�سرية بالتل.
•  تل �لد�ودية: يقع �سمن نطاق بلدية بقر�ض حتتاين بالقرب من مدينة امليادين، يعود بتاريخه اإىل الفرتة الإ�سالمية، قيام 	

الأهايل بو�سع القمامة على �سطح التل.
• تل هرمي: يقع �سمن مدينة موح�سن، تنقيبات �سرية من قبل امل�سلحني.	
• تل �لطوب: يقع �سمن مدينة موح�سن، حفريات باآليات ثقيلة من قبل م�سلحني بقمة التل.	
• تل �أبو نهود: الواقعة �سمن بلدة موح�سن، تنقيبات �سرية �سمن املوقع بالإ�سافة اإىل دفن املوتى �سمنه.	
• تل قفطان: يقع �سمن قرية العبد، تنقيبات �سرية �سمن التل.	
• تل �لتامة: يقع �سمن قرية احلوايج التابعة لناحية ذيبان، تنقيبات �سرية �سمن التل.	
• تل كر�ح: يقع �سمن مركز ناحية ذيبان، تنقيبات �سرية بالإ�سافة اإىل دفن موتى �سمنه.	
• تل �ملرو�نية: يقع بقرية اأبو حردوب، التابعة لناحية ذيبان، تنقيبات �سرية من قبل م�سلحني بوا�سطة اآليات ثقيلة )باكر(.	
• تل جعابي: يقع �سمن بلدة البحرة التابعة ملدينة هجني، تنقيبات �سرية �سمن املوقع من قبل جمموعات م�سلحة.	
• تل �ضنبل: يقع �سمن مدينة هجني، تنقيبات �سرية وخمالفات بناء من قبل الأهايل ودفن موتى على �سطحه.	

• تل معد�ن عتيق: يعود للفرتة الآ�سورية احلديثة، تنقيبات �سرية من قبل امل�سلحني بالإ�سافة اإىل خمالفات بناء.	
• تل �ملدكوك: يقع بالقرب من قرية ال�سيال ال�سرقي، على الطرف الغربي من موقع ماري، تنقيبات �سرية من قبل جمموعات 	

م�سلحة.
• تل �لنفا�ص: التابع لقرية الغربة، تنقيبات �سرية من قبل جمموعات م�سلحة.	

3.   �ملو�قع و�لتالل �لو�قعة على  �ضفتي نهر �خلابور:
• مو�قع �خلابور �لغربي:)تل اجلنب- تل اخلان- تل طلفي�ض- احلجنة- البنات- الفدين- ال�سور- احل�سني( تنقيبات 	

�سرية بجميع هذه املواقع، وجرف تل اخلان بالكامل بوا�سطة اآلية ثقيلة )ترك�ض(، وتعذر الو�سول اإىل تل احل�سني من 
قبل احلار�ض املكلف ب�سبب �سيطرة املجموعات امل�سلحة على القرية.

• مو�قع �خلابور �ل�ضرقي: )تل اأبو حايط- ما�سخ- تل ال�سيخ حمد( تنقيبات �سرية بجميع هذه التالل، وا�ستداد حدتها 	
يف تل ال�سيخ حمد )دور كاتليمو( من قبل الل�سو�ض امل�سلحني واملجموعات امل�سلحة امل�سيطرة على املوقع، بالإ�سافة اإىل 

�سرقة ونهب حمتويات بيت البعثة الأملانية العاملة باملوقع..
4.   �لتالل �لأثرية غري �مل�ضجلة و�ملحددة �أثرياً:
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• قرية 	 الك�سرة-  لناحية  التابع  العتيق:  اأبو  قرب  تل 
جزرة ميالج، خمالفات بناء �سمن التل.

• تل ماحلة الذرو: التابع لناحية الك�سرة- بادية قرية 	
جدًا)مدينة  مهم  موقع  احل�سكة،  حمافظة  حدود  على  العلي، 
الآثار  ل�سو�ص  قبل  من  التل  �سمن  �سرية  تنقيبات  دائرية(، 
امل�سلحني، ومن بعدها منع الأهايل املحيطني باملوقع املجموعات 

امل�سلحة من القرتاب من التل.
• دير 	 مدينة  من  الغرب  اإىل  10كم  يبعد  عيا�ش:  تل 

الزور، وهو ح�سن روماين يعود للقرن الثاين امليالدي، تعر�ص 
املجموعات  قبل  من  ال�سري  بالتنقيب  انتهاكات  اإىل  املوقع 

امل�سلحة.

5.   متحف دير الزور الوطني: 
مت تاأمني املتحف من قبل اجلي�ص والقوات امل�سلحة، وت�سغل 
املتحف قيادة املنطقة ال�سرقية، واأُغلقت امل�ستودعات باإحكام. 

اإجراءات احلماية اأثناء الأزمة: 
• دير 	 اآثار  دائرة  قامت  الزور:  بدير  الوطني  املتحف 

الزور باإجراءات حماية متثلت باإفراغ املعر�ص الدائم باملتحف، 
ونقل قطعه الأثرية اإىل مكان اآمن. بالإ�سافة اإىل حماية اأبواب 
قامت  وقد  حُمكم.  ب�سكل  باإغالقها  متثلت  حيث  م�ستودعاته، 
يف  احلرج  الأمني  الو�سع  من  بالرغم  الزور  دير  اآثار  دائرة 
املدينة، مبوؤازرة اجلي�ص والقوات امل�سلحة بنقل حوايل 30،000 

قطعة اأثرية من امل�ستودعات اإىل مكان اآمن.
• التوا�سل مع النخب املثقفة بالأرياف من اأجل حماية 	

التالل واملواقع الأثرية.
• واملواقع 	 التالل  حلماية  الع�سائر  �سيوخ  مع  التوا�سل 

الأثرية كاًل ح�سب قريته وبلدته.
• من 	 واملتاحف،  لالآثار  العامة  املديرية  مع  التوا�سل 

حيث رفع التقارير بواقع التالل واملواقع الأثرية ب�سكل دوري.
• توثيق الأ�سرار الناجمة عن ال�ستباكات والتفجريات 	

العامة  املديرية  وتزويد  لها  بيانات  قاعدة  وتكوين  بال�سور، 
لالآثار واملتاحف بها ب�سكل دوري.

احلفريات غري امل�سروعة يف   موقع ال�سيخ �سريج
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

احلفريات غري امل�سروعة يف  تل الك�سرة 
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف



الرتاث الأثري ال�سوري - خم�س �سنوات من الأزمة 2011- 1382015

متثال ربة الينبوع - موقع ماري - متحف دير الزور
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تقع حمافظة �حل�سكة يف �أق�سى �سمال �سرق �سورية وتبلغ م�ساحتها )23,300 
�ملو�قع  عدد  يبلغ  حيث  �لأثرية  �ملو�قع  من  هائلة  بكثافة  �ملحافظة  تتميز  كم2(, 

�لأثرية �مل�سجلة و غري �مل�سجلة يف 1024 موقعًا .
�لقدمية  �لع�سور �حلجرية  منذ  �ملاأهولة  �ملناطق  �أقدم  من  و�حدة  تعد  كما 
�أعمال  خالل  من  �ملكت�سفة  و�ل�سو�نية  �حلجرية  �لأدو�ت  ذلك  على  وي�ستدل 
�مل�سوحات �لأثرية و�لتنقيبات �لتي متت يف مو�قع ع�سور ما قبل �لتاريخ  كما يف 

موقع �سكر �لأحيمر �لتابع لناحية تل متر.

الأ�ضرار التي حلقت باملمتلكات الثقافية اأثناء الأزمة:
هذه  و�زد�دت  خمتلفة  م�سببات  ولها  �آخر,  �إىل  موقع  ومن  �أخرى  �إىل  جغر�فية  منطقة  من  وتختلف  متنوعة  �لأ�سر�ر  هذه 
�لتعديات يف ظل �لأزمة ب�سب قلة �ملر�قبة �لناجمة عن �سح يف �لإمكانيات, و�سعوبة �لو�سول �إىل بع�ض �ملناطق �ل�ساخنة, ب�سب 
�حلالة �لأمنية. وكما ذكرنا �سابقا �لتعديات �حلا�سلة على �ملو�قع �لأثرية يف �جلزء �ل�سمايل من �ملحافظة �أقل ن�سبيًا وذلك ب�سبب 
تعاون �ملجتمع �ملحلي و�لأمان �ل�سائد يف تلك �ملنطقة. ولكون عدد �ملو�قع �ملت�سررة هائل بحيث ل ميكن ذكرها جميعًا يف هذ� 
�لتقرير لذلك �سنكتفي بذكر �ملخالفات على �ملو�قع �ملهمة و�ملو�قع �لتي ت�سررت ي�سكل ج�سيم.  ب�سكل عام ميكن ت�سنيف �ملخالفات 

و�لتعديات �حلا�سلة على �ملو�قع �لأثرية بح�سب نوع �ل�سرر وحجم ج�سامتها وهي على �ل�سكل �لتايل.
اأ�سرار ب�سيطة:

1.   وهي �أ�سر�ر ناجتة عن �لعو�مل �جلوية ومثال على ذلك �نهيار بع�ض �لأبنية �ملرممة جزئيا كما يف موقع تل بيدر �لأثري 
حيث كان يتم ترميم تلك �لأبنية �سابقًا ب�سكل دوري من قبل �لبعثة �لأوربية �ل�سورية �مل�سرتكة �ملنقبة يف �ملوقع. 

انهيار جزئي يف جدران تل بيدر  
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف  
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التي  البعلية  ال�سطحية لأجل الزراعة  اأعمال احلراثة  اأ�سا�سات وكذلك  اأعمال الرتميم والبناء من دون  اأ�سرار ناجتة عن     .2
ازدادت يف ظل الأزمة. 

اأ�سرار ج�سيمة:
1.   اأ�سرار ناجتة عن اأعمال دفن املوتى يف التالل الأثرية القريبة من املناطق املاأهولة بال�سكن حيث تتخذ من هذه املواقع كمقربة 
لدفن املوتى. ومل تتمكن وزارة الأوقاف من تاأمني مقابر بديلة على الرغم من خماطبة مديرية الأوقاف باحل�سكة حول هذا 

املو�سوع اأكرث من مرة لتاأمني البديل ومن دون جدوى. 
2.   كذلك تعمل مياه ال�سدود يف �سدي احل�سكة ال�سمايل واجلنوبي على حت وتعرية بع�ض التالل الأثرية مما يوؤدي يف بع�ض 
قبل  من  لل�سرقة  لتعر�سها  يوؤدي  مما  الأمنية  الأو�ساع  ب�سبب  ونقلها  اإليها  الو�سول  ي�سعب  اأثرية  قطع  اإظهار  اإىل  الأحيان 
جمهولني.  ومثال على ذلك: تل طابان التي ظهرت فيها �سابقًا رقيمات م�سمارية نتيجة حت مياه ال�سد- تل ك�سك�سوك - اأبو 

حفور- تل خنيدج- تل تنينري. 

3.   اأ�سرار ناجتة عن نقل الأتربة من التالل الأثرية يف القرى املجاورة للموقع لأجل اأعمال ترميم املنازل  يف موقع تل لون. 
4.   اأ�سرار ناجتة عن اتخاذ التالل الأثرية كمتاري�ض ونقاط ا�ستناد لف�سائل م�سلحة، حيث اأحدثت فيها خنادق وحفر ج�سيمة.
5.   اأعمال ناجتة عن حفريات غري �سرعية ممنهجة، وهي اأخطرها والغاية منها البحث عن الكنوز الدفينة، وتتم من قبل 
واإرثها  املنطقة  تاريخ  مت�ض  بثمن،  تقدر  ل  معلومات  وفقدان  الأثرية،  لل�سويات  كلي  دمار  اإىل  يوؤدي  مما  الآثار  ل�سو�ض 

احل�ساري التي تهم العامل اأجمع .
1.   الأ�سرار يف املواقع الأثرية نتيجة التخريب والتنقيب ال�سري: 

موقع تل عجاجة الأثري: )عربان(  يتم تدمري املوقع ب�سكل ممنهج نتيجة احلفريات غري ال�سرعية من قبل ل�سو�ض الآثار 
بالعدد اليدوية بداية، ولحقًا من قبل املجموعات امل�سلحة بوا�سطة اآليات هند�سية ثقيلة.

اأدت احلفريات غري ال�سرعية يف موقع عجاجة اإىل ا�ستخراج قطع اأثرية ل تقدر بثمن وتتكون من:

ات�ساع اأعمال الزراعة يف تل فرفرة 
امل�سدر املديرية العامة للآثار واملتاحف  
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• عمود مزخرف عليه ن�سو�ص م�سمارية.	
• خرافية 	 كائنات  عليها  منحوت  تظهر  ورليفات  ملكية  �سخ�سيات  عليها  تظهر  منحوتة  وم�سالت  م�سمارية  ن�سو�ص   

واور�ستاتات واأجزاء للمنحوتات خمتلفة بلغ جمموعها ت�سع قطع. 
• لوحات فنية . 	
• اأخرى من القطع الأثرية من املوقع املذكور، ومل نتمكن من احل�سول على �سورها، وقد مت 	  كما مت ا�ستخراج جمموعة 

تدمريها من قبل جمموعات م�سلحة اأخرى بح�سب املعلومات الواردة اإىل دائرة اآثار احل�سكة كونها متثل اأ�سكاًل ل تتوافق 
مع معتقداتهم الدينية. ونتيجة الظروف التي متر بها البالد �سيطرت على هذا املوقع جمموعات م�سلحة وبداأت باأعمال 
اإىل  اأثرية تعود  ال�سعبية متكنا من احل�سول على بع�ص ال�سور لقطع  الفعاليات  اأنه من خالل  اإل  ال�سرعي  احلفر غري 

الفرتة الآ�سورية احلديثة يقال اأنها ا�ستخرجت من موقع تل عجاجة الأثري.
موقع تل حممد دياب: تعر�ص للتعدي والتنقيب غري ال�سرعي.

موقع تل براك )ناغارا(: قامت جمموعات متطرفة بالتنقيب يف عدة جهات من التل وحتديدًا حوايل معبد العيون والق�سر 
اأعمال  اأ�سابري  وحرق  فيها  املوجود  بالفخار  العبث  ومت  �سوى اجلدران،  منها  يبق  ومل  للنهب  البعثة  دار  وتعر�ست  امليتاين، 

التنقيب.
موقع تل بري )كحت(: قام جمهولني باحلفر يف التل والتعدي على دار البعثة وال�سرقة والعبث مبوجوداتها من اأثاث ولبا�ص 

اأعمال حت مياه ال�شد ال�شمايل يف تل ك�شك�شوك
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف 

اأعمال نقل الأتربة من تل ليون 
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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وعدة تنقيب والأ�ضابري.
موقع تل طابان : قيام جمهولني باحلفر يف اجلهة ال�ضمالية من التل، وكذلك مت العتداء على �ضريح املقام املوجود يف اأعلى 

التل.
موقع حموكار : تعر�ض لأعمال حفر من قبل جمهولني، كما قامت ف�ضائل م�ضلحة بحفر خندق.

ون�ضف  مرت  وبعمق  التل  ج�ضم  كامل  على  هند�ضية  اآلية  بوا�ضطة  خندق  بحفر  م�ضلحة  جمموعات  قامت  م�سعودية:  موقع 
وعر�ض مرت واحد.

تل �سيكر الأثري ا�ستخدام التل كنقاط ارتكاز للف�سائل امل�سلحة    
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

انت�سار اعمال التنقيب ال�سري يف العديد من املواقع  
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف 
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موقع تل جطل: اأحدث جمهولون حفرة ج�شيمة يف جزئه ال�شرقي.
موقع تل �سيكر: مت حفر خنادق وفتح طرق ت�شل اإىل 

قمة التل والتمركز يف منطقة الأكروبول.
موقع تل رمان: مت حفر خنادق وفتح طرق ت�شل اإىل 

قمة التل والتمركز يف منطقة الأكروبول.
طرق  وفتح  خنادق  حفر  مت  العبد:  عني  تل  موقع 

ت�شل اإىل قمة التل والتمركز يف منطقة الأكروبول.

2.   الأ�ضرار يف بيوت البعثات الأثرية
ت�شررت بيوت البعثات الأثرية ب�شكل كبري اأي�شًا، منها 
للتخريب  تعر�ض  براك، حيث  تل  النكليزية يف  البعثة  دار 
وال�شرقة والنهب والعبث بالفخار املوجود فيه. كما مت اقتحام 
دار بعثة تل بري من قبل جمموعات م�شلحة وقامت ب�شلب 
ونهب الأثاث، واللبا�ض، واخلزن، وعدة التنقيب، بالإ�شافة 
اإىل خزانات املياه من البيوت التي تعر�شت اإىل اأ�شرار بفعل 

الطبيعة نتيجة الأمطار، اأما دار البعثة يف موقع تل بيدر فهو يحتاج اإىل اأعمال ترميم و�شيانة عاجلة كون اأ�شراره ج�شيمة.

اإجراءات احلماية اأثناء الأزمة: 
التقت دائرة اآثار احل�شكة مع الفعاليات ال�شعبية يف ظل الأزمة، ومت الرتكيز على اأهمية املواقع الأثرية و�شرورة حمايتها من 
اأعمال التخريب، واحلد من اأعمال التنقيب ال�شري مبا متثله هذه املواقع من اإرث ح�شاري ل تقدر بثمن، والعمل على �شرورة اإبعاد 
هذه التالل عن تاأثريات الأزمة يف �شورية لكونها ملك لكافة ال�شوريني، وتكمن يف طياتها معلومات ل تقدر بثمن عن ح�شارات 

ل�شعوٍب بائدة كانت ت�شتوطن هذه املنطقة منذ اآلف ال�شنني.

حفريات غري �شرعية يف موقع عجاجة  
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

ن�شو�ص م�شمارية من احلفريات  غري ال�شرعية يف تل عجاجة  
 امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف 
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كذلك قامت دائرة اأثار احل�ضكة باإلقاء حما�ضرات توعية 
املحافظة  ومناطق  بنواحي  الثقافية  املراكز  من  العديد  يف 
للتعريف باملواقع الأثرية واأهميتها. ومت الرتكيز على �ضرورة 
بحماية  للقيام  ال�ضعبية  والفعاليات  املحلي  املجتمع  اإ�ضراك 
والطم�س،  التخريب  من  الأزمة  ظل  يف  ال�ضورية  الآثار 
ومكونات  فئات  جميع  مت�س  اأخالقية  م�ضوؤولية  باعتبارها 
ال�ضعب ال�ضوري، والعمل على ت�ضافر اجلهود لنقل هذا الكنز 
اآثار  دائرة  وقامت  باأمانة.  الالحقة  الأجيال  اإىل  احل�ضاري 
الآمنة  املناطق  يف  ال�ضعبية  الفعاليات  مع  بالتن�ضيق  احل�ضكة 
من املحافظة بنقل املادة العلمية )اأ�ضابري- اأعمال التنقيب- 
بع�س  من   ) ......الخ  خمططات  للدرا�ضة-   فخارية  ك�ضر 
اإىل  املنقبة  الأثرية  البعثات  فيها  تعمل  التي  الأثرية  التالل 
جهات اأكرث اأمانًا. ونذكر منها على �ضبيل املثال ما مت نقله من 

مواقع- تل حلف- تل فخرية- تل عربيد.
كما قامت املديرية العامة لالآثار واملتاحف بدم�ضق على نقل املئات من القطع الأثرية التابعة لدائرة اآثار احل�ضكة اإىل دم�ضق 
من متحف دير الزور. وعلى الرغم من املعاناة و�ضعوبة التنقل يف كافة اأرجاء املحافظة وانعدام الأمن ب�ضكل عام، اإل اأنه مت توجيه 
احلرا�س اجلوالني يف بع�س املناطق الآمنة ن�ضبيًا )دربا�ضية- عامودا- القام�ضلي- املالكية .....الخ( ب�ضرورة ت�ضديد احلرا�ضة على 

املواقع الأثرية.
كانت املناطق التالية: ال�ضدادي- العري�ضة- الهول- تل براك- تل حمي�س، واملواقع الواقعة اإىل الغرب من مدينة راأ�س العني، واملواقع 
الواقعة جنوب غربي مدينة تل متر، ينت�ضر فيها امل�ضلحون، ولذلك تعذر على احلرا�س اجلوالني القيام مبهامهم على اأكمل وجه، حتى مت 

حتريرها ب�ضكل كامل من اإرهابيي داع�س. 
اأثناء الجتماعات  الأزمة، وذلك  القائم لالآثار يف ظل  بالو�ضع  واإعالمهم  املعنية يف املحافظة  التوا�ضل مع اجلهات  يتم  كما 
الإجراءات  اتخاذ  يف  امل�ضوؤولة  اجلهات  مع  واملتابعة  الأثرية.  التالل  حماية  �ضرورة  على  والتاأكيد  املحافظة  يف  املنعقدة  الدورية 

القانونية الالزمة بحق املخالفني الذين يتم �ضبطهم.
كما تتم جدولة وح�ضر الأ�ضرار التي حلقت باملواقع الأثرية، وذلك �ضمن الإمكانيات املتوفرة كوننا مل نتمكن من ح�ضر جميع 
املخالفات والتعديات احلا�ضلة على املواقع الأثرية، ب�ضبب �ضعوبة الو�ضول اإىل جميعها ب�ضبب الأو�ضاع الراهنة، ناهيك عن الرقعة 

ال�ضا�ضعة للمحافظة.
املناطق  تلك  اإىل  الو�ضول  و�ضهولة  ال�ضائد  الأمان  بف�ضل  املحافظة  ال�ضمايل من  املحلي يف اجلزء  املجتمع  مع  التعاون  �ضاعد 
ملنع التعديات على املواقع الأثرية، حيث يقوم اأحيانًا بع�س املواطنني ال�ضرفاء بالتوا�ضل مع اجلهات املعنية واإبالغهم بالتعديات 

احلا�ضلة على املواقع الأثرية.
كما تختلف احلالة من موقع اأثري اإىل اآخر حيث يقل التعدي على التالل الأثرية املاأهولة بال�ضكان كونهم يقومون بدور اإيجابي 
ملنع التعديات على املوقع وخا�ضة اأعمال التنقيب ال�ضري، والتي يق�ضد منها البحث عن اللقى الأثرية من قبل الل�ضو�س. ولذلك 
فاإن التالل واملواقع الأثرية يف املناطق  غري املاأهولة بال�ضكان والبعيدة عن املجتمع املحلي وعن القرى والبلدات هي الأكرث عر�ضة 

للتخريب والتنقيب ال�ضري.

لوحة فنية من احلفريات غري �شرعية يف موقع عجاجة  
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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  �سمن اإطار م�سروع دعم وتطوير املتاحف ومواقع الرتاث الأثري يف �سورية، 
والذي ُبدء بالعمل به منذ عام 2010، والذي يهدف اإىل حتديد وحتليل الأولويات 
والحتياجات الوطنية بهدف تنمية املواقع الأثرية، وتطويرها وا�ستثمارها؛ مت و�سع 
ن عدة حماور، وخطط للعمل يف عدة  اخلطوط الأولية ل�سرتاتيجية وطنية تت�سمِّ
جمالت مرتبطة بحماية واإدارة وتاأهيل وترويج الرتاث الأثري، و�سوًل اإىل الهدف 

التنمية مبختلف  اإىل قاعدة تنموية اقت�سادية، ورافعة رئي�سية يف دفع عجلة  ال�سورية  الأثرية  الآثار واملواقع  املن�سود بتحويل قطاع 
جمالتها. �سمن هذا ال�سياق فقد ارتكزت خطة التطوير الت�سريعي يف املديرية العامة للآثار واملتاحف على حمورين رئي�سني هما:

1.   اإجناز قانون جديد حلماية الرتاث الأثري.
2.   اإحداث الهيئة العامة حلماية الرتاث الأثري.

اأوًل:  نحو قانون جديد حلماية الرتاث الأثري:
 ُبغية متكني ال�سلطات الأثرية واملوؤ�س�سات واجلهات ذات ال�سلة من القيام مبهامها، وتفعيل دورها يف التخطيط ال�سرتاتيجي، 
ور�سم �سيا�سة اإدارة وحماية الإرث الأثري مبا يتنا�سب وغناه، واأهداف ال�سيا�سة الوطنية يف هذا املجال، وتطلعات ال�سوريني لتوفري 
حماية وا�ستثمار اأف�سل ملكونات تراثهم، فقد ت�سدر مو�سوع درا�سة وحتليل وتطوير الت�سريع احلايل الذي يحكم امل�سائل املرتبطة 

بحماية واإدارة وترويج الرتاث الأثري اأولويات هذه ال�سرتاتيجية. 
اإن مراجعة ب�سيطة حلالة تراثنا الأثري جتعلنا نخل�ُص اإىل نتيجة مفادها اأنه ما زال ُينظر اإليه كعبٍء م�ستهلٍك للأمواِل وللطاقاِت، 
ولي�ص كاأغنى امل�سادر الوطنية على الإطلق، وكقطاٍع رئي�ص مولد لفر�ص العمل، ومورد اأ�سا�سي للدخل الوطني، ول�سك بني املفهومني 
واقعي  فهم  اإىل  ا�ستنادًا  الوطنية،  الأولويات  ترتيب  ُيعيد  م�ستمر  ن�سال  اإل من خلل  اإ�سلحها،  اأمل يف  ل  وفل�سفة  �سا�سع،  تباين 
ملكامن قوتنا، ولأهمية اإعادة �سياغة وتقدمي واإبراز الهوية الوطنية ال�سورية، والنظر للرتاث كعامل رئي�ص جامع، وكم�سدر للدخل 

ب. وال�ستثمار، وكمورد غني ل ين�سُ
هدف امل�شروع:

اإيجاد قواعد قانونية متكاملة حلماية واإدارة وترويج الرتاث الأثري ال�سوري، تاأخذ بعني العتبار الغنى واخل�سو�سية للمكونات 
الأثرية واحل�سارية ال�سورية، وتتوافق والتفاقيات والتو�سيات واملعايري الدولية املعمول بها يف هذا املجال، واحلر�ص على ربط تلك 
القواعد باإجراءات وقرارات تنفيذية ُت�ساهم ب�سكل فعال باإيجاد البيئة امللئمة ل�سمان تطبيق الن�ص القانوين بفاعلية، وتاأخذ بعني 

العتبار التطوير املوؤ�س�ساتي املقرتح للجهات القائمة على اإدارة وحماية وترويج الرتاث الأثري.
ومن الأهمية مبكان اأن يعك�ص م�سروع القانون املن�سود، التوجهات اجلديدة يف جمال حماية الرتاث الأثري واإدارته وترويجه، مبا 
ين�سجم مع اأهداف ال�سيا�سة الوطنية الأثرية يف هذا املجال، ومبا ُي�سهم ب�سكل فعال بتغري املعايري يف جمال حماية واإدارة وترويج 
وا�ستثمار تراثنا الأثري، ويوؤ�س�ص لعتماد �سيا�سة جديدة تقوم على اأ�ُس�ص ت�ساركية، ونظرة ت�سجيعية حتفيزية، واإدارة لمركزية يف 

هذا املجال. 
النتائج املتوقعة من م�شروع قانون حماية الرتاث الأثري:

1ـ   تغيري يف وجهة النظر ال�سائدة يف جمال حماية واإدارة وتاأهيل وترويج وا�ستثمار الإرث الأثري، واإعطاء ميزة لقانون ت�سريعي 
متكامل وت�سجيعي وم�ساهم ولمركزي .

لة على قائمة الرتاث العاملي. 2ـ   تاأمني م�ستوى اأعلى من احلماية القانونية للمواقع امل�سجَّ
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ي�ؤهل  واإداري  م�ؤ�س�ساتي  لإ�سالح  الالزمة  الأر�سية  تاأمني  3ـ   
الإرث  وترويج  واإدارة  حماية  مبهام  املُ�كلة  ال�سلطة  م�ظفي 
وحمت�اه  اأبعاده  مبختلف  املن�س�د  القان�ن  تطبيق  على  الأثري 

ومداه واآلياته واأهدافه.
4-   تاأمني م�ساركة فعالة للمجتمعات املحلية على جميع الأ�سعدة 

يف حماية واإدارة وا�ستثمار املمتلكات الأثرية.
تقدمها  التي  امليزات  من  احلقيقية  ال�ستفادة  تاأمني     -5

التفاقيات الدولية امل�سادق عليها من قبل �س�رية.

ثانيًا: اإحداث الهيئة العامة حلماية الرتاث الأثري:
لالآثار  العامة  املديرية  باإحداث  القا�سي  لعام 1980م  رقم )2176(  الت�سريعي  املر�س�م  ن�سبيًا على �سدور  م�ست فرتة ط�يلة 
واملتاحف، تبدلت وتط�رت خاللها النظرة اإىل قطاع الرتاث الأثري، وت��سعت املهام املناطة باجلهة الإدارية املعنية به، بحيث اأ�سبح 
الن�ص القان�ين والهيكل الإداري املعم�ل بهما حاليًا قا�سرين عن تلبية متطلبات حماية هذا القطاع، واإدارته وا�ستثماره والرتويج له. 
بعد اأن اأُجنز العمل الت�سريعي املتمثل مب�سروع قان�ن حماية الرتاث الأثري، باتت ال�سرورة ُملحة لتط�ير الهياكل الإدارية القائمة 

حاليًا مبا يتما�سى والروؤية اجلديدة يف م�سروع القان�ن، وميكنها من القيام مبهامها على اأف�سل وجه.
تقوية الإطار القانوين الدويل حلماية املمتلكات الأثرية ال�سورية:

املنعقدة يف  الثانية  الآثار يف جل�سته  ناق�ص جمل�ص  فقد  الأثرية   الدويل حلماية ممتلكاتنا  القان�ين  الإطار  تق�ية  على  حر�سًا 
مزايا  واأبرزنا  الدويل،  ال�سعيد  على  الأثري  تراثنا  حماية  حلالة  �سامل  تف�سيلي  عر�ص  بتقدمي  وقمنا  امل��س�ع،  هذا  �سهر2013 
الن�سمام لبع�ص التفاقيات الدولية اخلا�سة بحماية املمتلكات الأثرية والتي مل ُت�قع �ســ�رية عليها اإىل الآن، ومنها اتفاقية املعهد 
اإىل اتفاقية  القان�ن اخلا�ص )ي�نيدروا ( ب�ساأن هذا املجال، وا�ستح�سلنا على م�افقة وزارة اخلارجية لالن�سمام  الدويل لت�حيد 
املعهد الدويل لت�حيد القان�ن اخلا�ص )ي�نيدروا ( ب�ساأن املمتلكات الأثرية امل�سروقة اأو املُ�سدرة بطرق غري م�سروعة لعام )1995م(، 

وامل��س�ع الآن ُيتابع من قبل ال�سفرية ال�س�رية لدى منظمة الي�ن�سك�، واللجنة ال�طنية ال�س�رية للي�ن�سك�. 
الأن�شطة:

امل�ساركة يف ور�سة العمل الدولية التي اأُقيمت يف عّمان بعن�ان: »التدريب الإقليمي على الرتاث الأثري ال�سوري: معاجلة م�ساألة 
الجتار غري امل�سروع«.  بدع�ة من مكتب منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )الي�ن�سك�( يف عّمان، ومب�ساهمة من احلك�مة 
التنقيب  ال�س�ي�سرية، ومب�ساركة وا�سعة من املنظمات الدولية العاملة يف جمال حماية واإدارة الرتاث الأثري، وبع�ص مدراء بعثات 
الأثري يف �س�رية، وممثل� النرتب�ل واجلمارك الدولية اأُقيمت يف العا�سمة الأردنية عّمان ور�سة عمل دولية بعن�ان: »التدريب الإقليمي 
على الرتاث الأثري ال�س�ري: معاجلة م�ساألة الجتار غري امل�سروع«، وذلك يف الفرتة من 10 اإىل 13 �سباط 2013م.  وقد جرى عر�ص 
لل�اقع الراهن للرتاث الأثري يف �س�رية والتحديات واملخاطر التي يتعر�ص لها، واأو�سى املجتمع�ن  ب�سرورة التعاطي مع حالة الرتاث 

الأثري يف �س�رية وفق منهجني:
الأول: ق�سري الأمد:

   يعتمد على الدعم امل�ستمر واملعزز ملديرية الآثار ال�س�رية لتنفيذ التدابري ال�قائية لإنقاذ الرتاث الأثري، وح�سد  املزيد من 
التاأييد يف جمل�ص الأمن والأمم املتحدة باأهمية حماية تراث �س�رية احل�ساري. ودعم ممثلي البعثات الأثرية الأجنبية العاملة يف 
�س�رية والتاأكيد على ال�ستمرارية بالقيام باأعمالهم كن�ع من اأن�اع ال�قاية للم�اقع التي يعمل�ن فيها من خالل عملهم مع املجتمع 
الأثرية  القطع  من  جمم�عات  حتفظ  التي  الرئي�سية  للمتاحف  الدعم   ت�فري  كذلك  التكن�ل�جية.  لل��سائل  وا�ستخدامهم  املحلي 

فربق العمل الوطني مل�سروع تعديل قانون الآثار  ال�سوري
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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ال�صورية، وامل�صاركة الفورية للمعلومات بخ�صو�ص اأعمال النهب 
من  واملواقع  املتاحف  يف  احل�صاري  للرتاث  والتدمري  وال�صرقة 

خالل التوا�صل بني مديرية االآثار، اليون�صكو، االنرتبول.
االإطار  تقوية  على  ال�صورية  االأثرية  ال�صلطات  وت�صجيع 
القانوين الدويل حلماية ممتلكاتها االأثرية، من خالل االن�صمام 
مل  والتي  االأثرية  املمتلكات  حتمي  التي  الدولية  لالتفاقيات 
التي  الدول  مع  والعمل  االآن،  حتى  بع�صها  على  �صورية  ت�صادق 
املنع  باأعمال  والبدء  باالآثار،  امل�صروع  غري  االجتار  فيها  ين�صط 
ت�صهيل  كذلك  البلدان،  تلك  يف  املحلية  ال�صلطات  مع  بالتعاون 
تقدمي  )مثال  اجلوار  دول  بني  املنطقة  م�صتوى  على  التعاون 

الدعم وامل�صاعدة لنتائج االتفاقيات الثنائية بني البلدان(.
وجتهيز قائمة اخلطر للقطع االأثرية ال�صورية بالتعاون مع منظمة االإيكوم، والقيام بحملة توعوية عاملية لت�صليط ال�صوء على اأهمية 
اليون�صكو واالأنرتبول و�صبكة اجلمارك  اليون�صكو، والعمل على بناء القدرات بالتعاون بني  الرتاث احل�صاري يف �صورية حتت رعاية 

العاملية من تدريب املوظفني العاملني باملناطق احلدودية وموظفي اجلمارك يف الدول املجاورة ويف �صورية.
الثاين:  طويل االمد: 

تقوم اليون�صكو بالتعاون مع مديرية االآثار ال�صورية بتنظيم اأعمال 
التقدير والتقييم لل�صرر احلا�صل على الرتاث االأثري ال�صوري، 
واإعداد كادر من مديرية االآثار ال�صورية للقيام باأعمال التقدير 
اأعمالهم  الكادر خالل  احلرجة ب�صرعة، والعمل على دعم هذا 
حت�صريية  خطة  وو�صع  االجنبية،  االأثرية  البعثات  من  بخرباء 
الكامل  التن�صيق  مظلة  حتت  احلايل  للو�صع  م�صبقًا  معدة  تكون 
ابتكار خطة عمليات  اإىل  باالإ�صافة  ال�صورية،  االآثار  مع مديرية 
وربطها بخطة االنعا�ص العام لالأمم املتحدة، ون�صر التوعية من 
خالل تطوير جمموعة اأدوات متعلقة بالرتاث احل�صاري وقيمته 
وتعميمها، ون�صرها يف املدار�ص، وتنظيم موؤمتر دويل حول االآثار 

ال�صورية. 
-   ور�صة العمل الوطنية ملكافحة االجتار غري امل�شروع باملمتلكات 

االأثرية عن طريق بناء القدرات وتعزيز الوعي:
ال�صوري  االأثري  الرتاث  ُتهدد  التي  للمخاطر  منا  اإدراكًا   
جراء التنامي املتزايد لعمليات التنقيب غري امل�صروع يف املواقع 
كل  ح�صدت  منظمة  ع�صابات  تقوده  الذي  والتهريب  االأثرية، 
اأ�صرار  من  ُت�صببه  وما  ذلك،  �صبيل  يف  واالإمكانات  الطاقات 
بناء  على  العمل  والأهمية  م�صتقباًل،  تعوي�صها  َي�صُعب  فادحة 
وطنية  قيمة  من  ال�صورية  االأثرية  ممتلكاتنا  مُتثله  مبا  الوعي 
حلماية  اجلهود  وتكثيف  االإمكانات،  ح�صد  وُبغية  واإن�صانية، 
املمتلكات االأثرية ال�صورية ومواجهة ظاهرة االجتار غري امل�صروع 
ور�صة  م  اأيار 2013  و13  يومي 12  ُعقدت يف دم�صق  فيها. فقد 

ور�شة عمل مكافحة االجتار غري امل�شروع عن طريق بناء القدرات وتعزيز 
الوعي  -  املتحف الوطني بدم�شق 

امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

التنقيبات غري ال�صرعية يف ق�صر ابن وردان - حماة 
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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العمل الوطنية ملكافحة الجتار غري امل�شروع باملمتلكات الأثرية عن طريق بناء القدرات وتعزيز الوعي، مب�شاركة من قبل بع�ض 
اجلهات احلكومية ذات ال�شلة )الإعالم، الرتبية، موؤ�ش�شات املجتمع املدين ...الخ( وقد جرى خالها عر�ض حلالة الرتاث الأثري 
ال�شوري، وما مت اتخاذه من اجراءات وقائية للحد من هول املخاطر التي يتعر�ض لها وخل�شت الور�شة اإىل عدة مقرتحات وتو�شيــات 

على عدة م�شتويات:      
1. على امل�شتوى املحلي: العمل على:

• الأثرية 	 املمتلكات  بقيمة  الوعي  لرفع م�شتوى  �شاملة ومتكاملة وم�شتمرة، تهدف  للبدء بحملة وطنية  املعنية  دعوة اجلهات 
ال�شورية، واأهميتها على م�شتوى العامل.

• ا�شتكمال جرد املمتلكات الأثرية العامة واخلا�شة، واملواقع الأثرية، مع الرتكيز على املُهدد منها بخطر ال�شرقة اأو الت�شدير 	
غري امل�شروع.

• اإجناز التطوير الت�شريعي املرتقب باإ�شدار قانون حماية الرتاث الأثري.	
• الرتكيز على التوا�شل مع املجتمعات املحلية ُبغية حتقيق حماية فعالة ذاتية للمواقع الأثرية.	
• زيادة الإجراءات الوقائية والحرتازية حلماية م�شتودعات الآثار واملتاحف.	
• عدم منح رخ�ض التنقيب يف مواقع اأثرية جديدة ما مل ت�شمح املوارد الب�شرية، واملادية ب�شمان حمايتها واإدارتها ب�شكل فعال.	
• اإن�شاء قاعدة بيانات وطنية للممتلكات الأثرية امل�شروقة اأو امل�شدرة ب�شكل غري �شرعي، ومتابعة ما ُين�شر يف و�شائل الإعالم 	

واملواقع الإلكرتونية عن املمتلكات الأثرية ال�شورية التي ُهربت اإىل اخلارج. 
• اإن�شاء غرفة طوارئ بني ال�شلطات الأثرية والنرتبول الوطني وال�شرطة الوطنية للتبليغ عن املمتلكات الأثرية امل�شروقة.	
• ت�شجيع تاأ�شي�ض جمعية اأ�شدقاء املتاحف، واملدن واملواقع الأثرية.	

2. على امل�شتوى الدويل:
• العمل على  ا�شت�شدار قرار دويل من جمل�ض الأمن ُيجرم الجتار باملمتلكات الأثرية ال�شورية.	
• اتفاقية 	 من  الثاين  الربوتوكول  اإىل  الن�شمام 

لهاي، وعلى اتفاقية اليونيدروا.
• توثيق التعاون مع اللجنة الدولية احلكومية لتعزيز 	

اأو  الأ�شلية،  بالدها  اإىل  الأثرية  املمتلكات  اإعادة 
ردها يف حالة ال�شتيالء غري امل�شروع. 

• يف 	 العاملة  الأثري  التنقيب  بعثات  على  التعميم 
اأية  عن  تتوافر  معلومات  باأية  لتزويدنا  �شورية 
اخلارج،  يف  موجودة  �شورية  ثقافية  ممتلكات 

والطلب منها التدخل للم�شاعدة باإعادتها. 
• الدويل 	 واملجل�ض  اليون�شكو،  مع  التعاون  تكثيف 

العاملية  واملنظمة  الدويل،  الإنرتبول  للمتاحف، 
الأثرية  املمتلكات  ل�شتعادة  الدولية،  للجمارك، 

ال�شورية امل�شروقة. 
• الدول 	 اإىل  تعميم  اإ�شدار  اليون�شكو  من  الطلب 

الأطراف يف املنظمة، ودول اجلوار ال�شوري ب�شكل خا�ض حتثها فيه على منع الجتار باملمتلكات الأثرية ال�شورية، وم�شادرة 
ما قد يوجد على اأرا�شيها والتن�شيق مع ال�شلطات املعنية ال�شورية ل�شرتدادها.

• الثقافية 	 باملمتلكات  امل�شروع  غري  الجتار  ملكافحة  املجاورة  والدول  �شورية  يف  واجلمارك  ال�شرطة  تدريب  يف  امل�شاركة 
ال�شورية:  �شمن اإطار م�شروع اليون�شكو للحماية الطارئة للرتاث الثقايف ال�شوري واملمول من الحتاد الأوروبي وبدعم من 
اإقامة تدريب ا�شتهدف كوادر من ال�شرطة واجلمارك يف �شورية والدول املجاورة حول »مكافحة  احلكومة الفلمنكية، مت 

التدريب حول مكافحة االجتار غري امل�سروع باملمتلكات الثقافية ال�سورية - 
مكتب اليون�سكو يف بريوت  

امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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االجتار غري امل�سروع باملمتلكات الثقافية ال�سورية«، وذلك يف 
الثاين 2014م،  ت�شرين  بريوت من 14-10  اليون�شكو يف  مكتب 
العاملية  اجلمارك  ومنظمة  اليون�شكو  من  ممثلني  وبح�شور 
والإنرتبول واملجل�س الدويل للمتاحف، وقوات ال�شرطة من بلدان 

خمتلفة. وقد �شمل التدريب عدة حماور اأهمها: 
• املتعلقة 	 والدولية  الوطنية  الت�شريعات  حول  التدريب 

بحماية الرتاث الثقايف.
• )بطاقة 	 الوقائية  الأدوات  على  العملي  التدريب 

الجتار  حركة  حماربة  النموذجية،  الت�شدير  �شهادة  القطعة، 
عرب الإنرتنت، الخ( .

• البيانات 	 وا�شتخدام قاعدة  الإنرتبول  العمل مع  طرق 
املعلومات  اإر�شال  واإجراءات  امل�شروقة،  الفنية  الدولية للأعمال 

اإىل قاعدة بيانات الإنرتبول. 

ا�شت�شعارًا باملخاطر املتزايدة املحدقة برتاثنا الثقايف ول�شيما 
الأحداث الأخرية املوؤملة التي اأ�شابت موقع تدمر الأثري ووقوعه 
الداخلية  وزارة  نظمت   الإرهابية،  املجموعات  �شيطرة  حتت 
بتاريخ  واملتاحف(  للثار  العامة  )املديرية  الثقافة  ووزارة 
القدرات  "تعزيز  بعنوان:  عمل  ور�شة  2015م  اأيار   21-20
حلماية الرتاث الثقايف"، بهدف ح�شد اجلهود  وتعزيز الوعي 
الوطني  املتحف  يف  وذلك  ال�شوري،  الثقايف  الرتاث  حلماية 
بح�شور كرمي من وزيري الداخلية والثقافة وممثلني عن وزارة 
وممثلني  الثقايف  الرتاث  حماية  مبجال  العاملني  الداخلية 
واجلمارك  واملتاحف  للآثار  العامة  باملديرية  العاملني  عن 
لليون�شكو(.   الوطنية  )اللجنة  الرتبية  ووزارة  دم�شق  وجامعة 

وزارة   بها  قامت  التي  اجلهود  اإىل  العمل  ور�شة  تطرقت  وقد 
املحلي  املجتمع  دور  وتفعيل  الوعي  ن�شر  يف  واملتمثلة  الداخلية 
خلل  من  توعوية  حملت   واإطلق  احل�شاري،  اإرثه  بحمايه 
ال�شياحية  ال�شرطة  ودور  واملطبوعة  املرئية  الإعلم  و�شائل 
لُدور  واحلماية  احلرا�شة  اإىل  بالإ�شافة  الأمن.  فر�س  يف 
للآثار  العامة  املديرية  �شمنها  من  التي  الدولة  وموؤ�ش�شات 
الأثرية  املواقع  حرا�س  مع  ال�شرطة  قيادات  وتعاون  واملتاحف، 
�شكاوى  اأية  تلقي  يف  املحافظات  يف  املنت�شرة  الآثار  ودوائر 
تعزيز  اإىل  بالإ�شافة  الأثرية.  للمواقع  �س  التعرُّ بخ�شو�س 
كبري  عدد  با�شتعادة  وامل�شاهمة  الوطنية  للمتاحف  احلماية 
الدويل  الإنرتبول  وتزويد  للخارج  املهربة  الأثرية  القطع  من 
باملعلومات والبيانات املتعلقة بالقطع الأثرية ال�شورية املهربة.
كما غطت ور�شة العمل اإجراءات حماية املتاحف واملواقع الأثرية التي قامت بها املديرية العامة للآثار واملتاحف خلل الأزمة.   

بو�شرت ور�شة العمل حول تعزيز القدرات حلماية الرتاث الثقايف 
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

اإحدى الأيقونات التي مت �سرقتها 
من كني�سة �سرجيو�س وباخو�س -  معلول 

امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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ماري )تل احلريري( - دير الزور 
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�صاءت �لأقد�ر �أن تعي�ش �ص�رّية �أحد�ثًا م�ؤملة، كانت �صببًا يف ح�صد �لكثري من �إرثنا 
�حل�صاري، وعلى �لرغم من هذه �لظروف �ل�صعبة و�مل�ؤملة �لتي ت�صهدها بالدنا، فقد 
��صتمر فريق مركز �لبا�صل للبحث و�لتدريب �لأثري- �ملديرية �لعامة لالآثار و�ملتاحف 
ببذل جه�دً� م�صاعفة لل�ق�ف يف وجه تاأثري�ت �لأزمة على قطاع �لآثار، وللمحافظة 
�لتي تقف يف  �لقا�صية  �ملعتادة منه، فبالرغم من هذه �لظروف  �لعمل  على �صريورة 

وجه �أي عمل، من �صاأنه رفع �ص�ية �لنتاج �لثقايف، فقد قمنا  بالعديد من �لأعمال، متحديًا �لظروف �لر�هنة، حيث تابع �ملركز 
�أعمال �لن�صر من خالل جمم�عة من �ملجالت و�لدوريات، و�لعديد من �لكتب �مل�ؤلفة و�ملرتجمة، كما قام �ملركز بتنظيم دور�ت 

تاأهيل وتدريب لك��در �ملديرية �لعامة لالآثار و�ملتاحف. فكان من �أهم ��صد�ر�ته:
يف جمال ن�شر الكتب

��صتقبلت �صعبة ن�صر �لكتب عددً� كبريً� من �مل�ؤلفات للعديد من �لباحثني، �لر�غبني 
�لكتب  ن�صر  �لفريق �ملخت�ش مبلف  �لبا�صل، فكان عمل  بن�صر م�ؤلفاتهم من خالل مركز 
م�صاعفًا. و�لتي مت حتكيمها علميًا من قبل جلان حتكيم علمية و لغ�ية متخ�ص�صة ، بهدف 
مر�عات �لدقة �لعلمية و�للغ�ية يف عملية �لن�صر، وكان من �أهم �مل�ؤلفات �لتي ن�صرت خالل 

عام 2014م: 
• الديانة ال�شورية القدمية خالل ع�شر الربونز احلديث واحلديد  333-1600 	

ق.م للدكتور حممود حمود حيث  قدم �لباحث يف هذ� �لكتاب من خالل 564 
�صفحة، در��صة حتليلية للحياة �لدينية يف �ص�رية مابني 1600-333 ق.م،  ر�صد 

فيها مالمح �لديانة من ج��نبها �ملتعددة كالعمارة و�ملعب�د�ت و�ملمار�صات 
و�لطق��ش �ملختلفة. كما هدف �مل�ؤلف من خالله �ل��ص�ل �إىل نتيجة تثبت �لطبيعة 

�ل�صرمدية للفكر �ل�ص�ري �لقائم على �ل�صم� و�لت�صامح دون �لتخلي عن عن�صر 
�لأ�صالة. يف حماولة من قبل �مل�ؤلف لإطالع �لقارئ على �أحد �جل��نب �لروحية 

ملك�نات هذه �حل�صارة �لغابرة.  
• زخرفة ال�شواكف يف جنوبي الكتلة الكل�شية يف �شمايل �شورية خالل الع�شر 	

البيزنطي )العمارة ال�شكنية( للدكتورة عفاف ليال، تناولت �لباحثة يف هذ� 
�لكتاب م��ص�عًا مهمًا من �مل���صيع �ملعمارية يف منطقة �ملدن �مليتة �صمايل �ص�رية، 

حيث قامت بدر��صة و�جهت �ملباين �ل�صكنية، من خالل در��صتها بطريقة و�صفية 
حتليلية معمقة، لتقدم بذلك روؤية علمية متكاملة وجديدة لزخرفة �ل�ص��كف خالل 

�لع�صر �لبيزنطي، و�لتي تعّد من �أهم �لدر��صات و�لأبحاث �لأثرّية وت�ثيقًا مهمًا 
لكل �ل�ص��كف �مل�ج�دة يف منطقة �ملدن �مليتة، خا�صًة باأّن �ص�رّية متر مبرحلة 

�صعبة، وبالتايل فاإن هذ� �لبحث يعدُّ ت�ثيقًا مهمًا لعنا�صر �لعمارة �ل�صكنية وحماية 
لها من �لندثار.
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• اإر�شادات 	  - �شورية  �شمال  يف  الكل�شية  الكتلة  قرى 
�شليمان،  اأمين  واال�شتاذ  قطيفان  لينا  للمهند�شة  اأولية- 
ت امل�ؤلفات التي حتدثت عن الكتل الكل�سية )املدن امليتة(  كثرُ
باأهمّية  �سبغه  على  حر�سا  الباحثان  اأنَّ  اإّل  �س�رية،  �سمال  يف 
تف�سيلية  معل�مات  على  احت�ائه  خالل  من  ا�ستثنائية، 
الأثرية،  التجمعات  واإر�سادات عملية ملنطقة  )قان�نية- فنية( 
العاملي،  الرتاث  لئحة  على  الت�سجيل  ملف  من  ِا�ْسترُقت 
املنطقة  يف  الأثرية  واملباين  امل�اقع  خ�س��سية  يالئم  وب�سكل 
فيها. الثقايف  الطبيعي  امل�سهد  على  احلفاظ  مراعاة  مع 

كما ومت النتهاء من عر�ض العديد من امل�ؤلفات على جلان 
حتكيم علمية و لغ�ية خمت�سة، وهي الآن يف ط�ر عملية الإخراج 
وو�سع اللم�سات الأخرية عليها قبل اإر�سالها اإىل املطبعة، وهذه 

الكتب هي:

• ال�شيادون واحلرفيون املو�شترييون:  ترجمة هزار 	
�شهل  كتاب  زين�،  با�سل  تاأليف  ال�سل�قية  امل�سك�كات  االأحمر،  
تاأليف د. عمار عبد  العمق وتنقيبات جندير�س 2006-2011م 
اآل العظم من تاأليف د. غ�سان  دم�شق يف عهد  الرحمن، كتاب 
ال�شرق  ح�شارات  يف  الزمن  وح�شاب  التقومي  كتاب   ، عبيد 
القدمي للدكت�ر عيد مرعي، كتاب الك�شوف اجلغرافية للدكت�ر 
وفاء  تاأليف  اوروبو�س  دورا  يف  ال�شكنية  العمارة  النهار،  عمار 
لفاطمة  الفرات  �شاحلية  اوروبو�س  دورا  كتاب  و   ، ج�ابرة 
ال�شورية  الف�شيف�شاء  االأ�شطورية يف  امل�شاهد  و كتاب  الط�يل، 
اآفاميا االإبداع يف فني  خالل الع�شر الروماين لأ�سامة ن�فل، 
ال�هاب  لعبد  م.   636 اإىل  م.  ق.   64 من  والف�شيف�شاء  النحت 

اأب� �سالح.

• احلوليات االأثرية العربية ال�شورية	
�سدر عن مركز البا�سل املجلد 53- 54 من جملة احل�ليات 
وت�سمن  و2011م،   2010 عامي  عن  ال�س�رية  العربية  الأثرية 
مقالت علمية متن�عة �سملت خمتلف امل�اقع ال�س�رية والع�س�ر 
مقالت  وت�سمنت  الإ�سالمي.  الع�سر  اإىل  التاريخ  قبل  ما  من 
املقالت  هذه  ومن  والإنكليزية.  ،الفرن�سية  العربية  باللغات 
والزخرفة  العرب،  نهر  تل  يف  البئرية  املدافن  عن  حتدث  ما 

قرية  يف  املياه  تزويد  ومنظ�مة  للهجرة،  والثاين  الأول  القرنني  يف  بدم�سق  امل�سروبة  الفل��ض  وطرز  �سن�سراح،  قرية  يف  املعمارية 
�سرجيال، وبع�ض �سروح منطقتي الرها وتدمر، وتل فر�ض �سرقي، وقناة �سمريامي�ض وغريها.
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 كما ويتم العمل حاليا على اإ�سدار عدد خا�ص ي�ستمل على فهر�سة كامل الأعداد ال�سادرة عن املجلة بدءًاً من تاأ�سي�سها و حتى 
اآخر عدد وذلك مبنا�سبة مرور اأكرث من خم�سني عامًا على تاأ�سي�سها, بهدف ت�سهيل عملية البحث �سمن املجلة للمخت�سني واملهتمني 
و ذلك با�ستخدام كلمات مفاتيح للبحث. كما ويتم التح�سري لعدد جديد لتغطية وقائع الندوة الدولية ملوقع اإبال التي انعقدت خالل 
اأيلول لعام 2014م  وذلك مبنا�سبة مرور خم�سني عام على اكت�ساف املوقع والذي �سي�سدر خالل عام2016م وبالتعاون مع  �سهر 

الباحثني ال�سوريني والإيطاليني.

• جملة مهد احل�ضارات	
�سعى فريق جملة مهد احل�سارات  جاهدًا للحفاظ على وترية عمله املعتاد, من اأجل اخلروج بعدد ي�سفي بقيمته العلمّية على كل 
ما هو جديد وي�ستحق القراءة. وبف�سل الأداء اجلماعي واحل�ص الوطني جتاه الإرث احل�ساري ال�سوري �سدر العدد املزدوج 20/19 
من املجلة باأداء مهني وعلمي عاليني. فحمل بني طياته العديد من الأبحاث العلمّية, التي ُقدمت ا�ستكماًل لعمل هذه املوؤ�س�سة العلمّية 
الهادفة اإىل ن�سر وتعزيز الوعي الثقايف, بني خمتلف �سرائح املجتمع, من اأجل احلفاظ على اإرثنا احل�ساري الزاخم , لتثمر اجلهود 

جناحًا اآخر يف ظل الظروف والعقبات القا�سية التي تعي�سها بلدنا.
• جملة العلم والرتميم	

العلوم  و  والثابتة  املنقولة  الآثار  رئي�سي يف جمال حفظ �سيانة  ب�سكل  واملتخ�س�سة  والرتميم  العلم  ان�ساء جملة  جاءت فكرة 
اأعمال الرتميم اجلارية وال�سابقة والتي تقوم بها املديرية العامة لالآثار واملتاحف  اأهمية يف ن�سر و توثيق  املت�سلة بها, ملا له من 
وكمرجعًا ودلياًل على كفاءة الكوادر الوطنية يف عمليات احلفظ والرتميم, وكخطوة جديدة ت�ساف للمهام املوكلة ملركز البا�سل 
للبحث العلمي والتدريب الأثري, �سمل العدد الأول منها اأبحاٍث عّدة, �سلطت ال�سوء على العديد من عمليات الرتميم, �سواء اأكانت 
اآثار منقولة اأم غري منقولة, والتي ُحكمت من قبل حمكمني خمت�سني, كما ُدققت الأبحاث املقرر ن�سرها لغويًا, حيث متت عملية 

اإخراج املجلة بف�سل كوادر املركز الفّعالة, وهي الآن يف طور الطباعة.
• جملة الوقائع الأثرية ال�ضورّية )الكرونيك(	

�سدر العدد ال�سابع من جملة الوقائع الأثرية ال�سورية لعام2013م والذي يتحدث عن اأهم التنقيبات الأثرية التي متت يف �سورية 
يف مواقع كعمريت واأوغاريت وعرب امللك وغريها من املواقع املهمة التي قدمت نتائج عن �سويات جديدة تعود اإىل ع�سر احلديد 
الذي انت�سر يف منطقة ال�ساحل ال�سوري, بالإ�سافة لكت�سافات جديدة على �سعيد لوحات الف�سيف�ساء العائدة اإىل الع�سر الروماين 
من تّل مك�سور, وتوجت هذه الكت�سافات يف املدافن املتنوعة التي تعود اإىل ع�سر الربونز, وامللعب العائد اإىل الفرتة الكال�سيكية من 

عمريت والتي قدمت منط هام من العمارة اجلنائزية . 

الدورات التدريبية
كما قامت املديرية العامة لالآثار واملتاحف برت�سيح العديد من العاملني, لتباع دورات تدريبية يف اجلهات العامة, مبجالت 
ب�سكل  اعتمدت  للمركز,  �سنوية  خطة  وفق  الهند�سية(  التخ�س�سية  الدورات  وبع�ص  احلا�سوبية,  والربامج  )كاللغات  تخ�س�سية 
اأ�سا�سي على الدورات اخلا�سة مبركز التطوير و التدريب التابع لوزارة ال�سناعة بالإ�سافة لدورات اللغة يف املراكز التخ�س�سية 

احلكومية. والتي �ساهمت يف تطوير العمل العلمي واملهني والإداري لدى العاملني يف املديرية العامة لالآثار واملتاحف.

اأعمال الرتجمة
يقوم املركز حاليا برتجمة جمموعة من الكتب عن اللغتني الفرن�سية والنكليزية لرفد املكتبة العربية ال�سورية باملراجع العلمية 
املتخ�س�سة لتكون متاحة باأيدي الطالب والباحثني نذكر منها املدينة الأوىل على الفرات ال�سوري تاأليف ليزا كوبر و ترجمة هالة 
م�سطفى, كتابات �سورية اليونانية والالتينية جبل ال�سيخ )لبنان- �سورية( تاأليف جوليان األيكو و ترجمة مو�سى خوري, الفينيقيون 

من �سور اإىل قرطاج )معر�ص �سورية ذاكرة و ح�سارة( ترجمة غادة احل�سني.
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كني�سة القدي�س �سمعان العمودي - ريف حلب 
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انطالقًا من الإميان بقدرة الكوادر الوطنية على اإجناز املهام امللقاة على عاتقها بدقة واإتقان، خا�صة يف ظل الأزمة الراهنة وانقطاع 
البعثات الأجنبية عن العمل يف �صورية، قامت دائرة املخابر بتاأهيل كوادر وطنية من طالب جامعة دم�صق وطالب معهد الأثار، وت�صكيل كوادر 
وطنية من املرممني وقراء النقو�ش الكتابية القدمية منذ عام 2012م، وقد حدثت خالل الفرتة العديد من الإجنازات الوطنية والدولية 

اأهمها: 
• ترميم اجلزء املت�صرر من لوحة الف�صيف�صاء التي تزين الواجهة اخلارجية الرئي�صية حلرم اجلامع الموي، والناجم 	

�صيئة جدًا وكانت معر�صة  بليغة ويف حالة حفظ  اأ�صرار  تعاين من  اللوحة  اعتداء بقذيفة هاون، حيث كانت  عن 
لل�صقوط.  

 
  

• املواقع 	 اأر�ش  من  الف�صيف�صاء  لوحات  ونقل  قلع  يف  �صورية  يف  مرة  لأول  حديثة  علمية  منهجية  تطبيق 
اأهم  طرطو�ش  حمافظة  جنوب  الأثري  املنطار  موقع  يف  املكت�صفة  الف�صيف�صاء  لوحة  �صكلت  حيث  الأثرية. 
فيه. املكت�صفة  الأثري  املوقع  اأر�ش  من  الف�صيف�صاء  لوحات  ونقل  قلع  عملية  يف  مطبق  علمي  منهجي  منوذج 

• تطبيق منهجية علمّية حديثة حلفظ لوحات الف�صيف�صاء لأول مرة يف �صورية يف اأر�ش املوقع الأثري بدًل من نقلها 	
على حامل من الإ�صمنت امل�صلح، وعر�صها يف املتاحف نظرًا لأهمية هذه العملية يف تو�صيح اأهمية ارتباط اأر�صّيات 

الأ�سرار يف ف�سيف�ساء اجلامع الأموي
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

 ترميم واجهة املدر�شة ال�شليمية يف التكية ال�شليمانية بدم�شق
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

الف�شيف�شاء املكت�شفة يف موقع املنطار الأثري جنوب حمافظة طرطو�س
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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تتكون  التي  الرئي�سية  الفنية  العنا�سر  عن  ت�سور  وتكوين  فيه،  تتواجد  الذي  واملحيط  الأثري  بالبناء  الف�سيف�ساء 
منها لوحات الف�سيف�ساء، ومدى تاأثرها بالبيئة املحيطة، مبا ي�سهم مبحاولة فهم وظيفتها واأ�سباب وجودها �سمن 
البناء الأثري، وي�ساعد يف تاأريخ عمرها الزمني. بالإ�سافة اإىل درا�سة املواد امل�ستخدمة يف عملية ر�سف لوحات 

الف�سيف�ساء وحتديد م�سدرها وخ�سائ�سها واتباع اأف�سل الأ�ساليب يف التعاطي مع تلك الأر�سيات بعد اكت�سافها.

   -

• اكت�ساف ر�سوم جدارية تظهر لأول مرة يف مدينة �سهبا وهي قيد الرتميم والدرا�سة قبل خرباء مديرية املخابر. 	
• البدء برفع اأبنية اأثرية يف اجلهة ال�سرقية من مدينة �سهبا، حيث يجري العمل حاليًا على درا�سة طبيعتها املعمارية 	

والع�سر التاريخي الذي تن�سب اإليه.

قلع ونقل وترميم لوحة الف�شيف�شاء املكت�شفة يف موقع برهليا
 يف وادي بردى

امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

الرتميمات يف موقع عمريت يف طرطو�س
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

ترميم لوحة الف�شيف�شاء املكت�شفة يف عني احللوة وهي من 
اللوحات النادرة عامليًا

امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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•  مت الرتميم لأول مرة بكوادر الوطنية ال�ضورية هيكل املعبد يف مدينة عمريت الأثرية، كما ُو�ضعت خططًا علمية 	
ترميمية حديثة تهدف اإىل ترميم كامل ملعبد عمريت وملعبها اأقدم ملعب يف العامل واملدافن. 

• التطوعي 	 العمل  �سورية«،  وم�ضروع  �آثار  �سو� نرمم   « التطوعي  العمل  اإطالق م�ضاريع عمل تطوعية منها م�ضروع 
يف  الآثار  طالب  واإ�ضراك  الوطنية  الكوادر  من  مزيد  وتدريب  تاأهيل  بهدف  �أبنائها«  بهمة  �آثارها  ترمم  »�سورية 
العلمية  كفاءتهم  من  ترفع  التي  العملية  اخلربة  واإك�ضابهم  الرتميم  باأعمال  الآثار  معهد  وطالب  دم�ضق  جامعة 
والعملية، مبا ي�ضهم برفد قطاع الآثار ال�ضوري بكوادر وطنية مدربة وموؤهلة قادرة على امل�ضاركة احلقيقية يف اأعمال 

�ضيانة وترميم وحفظ الرتاث الثقايف الأثري ال�ضوري العاملي.
• لالآثار 	 العامة  املديرية  اإىل  امل�ضلمة  الأثرية  الرو�ضية  الأيقونات  و�ضيانة عدد من  ترميم  اأعمال  اإكمال  على  العمل 

واملتاحف، والبالغ عددها 108 اأيقونات وبعد اإنهاء ترميمها بالكامل مت ت�ضليمها للجهات املعنية.
• اأرثوذك�س( 	 اأعمال الرتميم لأيقونات كني�ضة �ضيدة ال�ضالم يف حم�س وكاتدرائية ق�ضطنطني وهيالين )روم  بدء  

يربود، والعمل على حماية وحفظ الأيقونات وعددها )97 اأيقونة(، كما مت اإعداد تقرير مف�ضل بكل اأيقونة وتوثيق 
جميع التفا�ضيل مرفقة بال�ضور. 

• ترميم /6/ اأيقونات من كني�ضة مارليا�س ) روم اأرثوذك�س ( يف قطنا .	
• التفا�ضيل املتوفرة 	 اأر�ضفة الأيقونات اخلا�ضة بكنائ�س القطر، يف قاعدة بيانات خا�ضة و�ضاملة لكافة  العمل على 

وال�ضور، با�ضتخدام برنامج excel ، وذلك لأهمية حماية الأيقونات وتاأريخها واإجراء الالزم لها م�ضتقباًل، خا�ضًة 
بعد تعر�س الكثري من الكنائ�س ملخاطر الأحداث الأمنية والظروف الراهنة والأعمال الإرهابية.

• ترميم عدد من اللقى الأثرية الزجاجية من دم�ضق القدمية /12 قطعة / عبارة عن حوجالت طبية ودماعات. 	
•  مت ترميم حوايل /30قطعة / من اللقى الزجاجية املختلفة ما بني ك�ضر زجاجية واأ�ضاور وقوارير وقواعد واأعناق 	

و�ضفاه، كانت يف م�ضتودع الآثار ) املخابر( وهي من مواقع خمتلفة. 
• ترميم اآنية زجاجية ذات اأهمية كبرية وهي عبارة عن م�ضكاة، من املتحف الوطني /الق�ضم الإ�ضالمي/. 	
• العمل على ترميم  عدد كبري من القطع الزجاجية الأثرية، م�ضدرها امل�ضادرات.	
• جرد جمموعة كبرية من املواد الأثرية التي كانت خمزنة يف م�ضتودع املخابر �ضابقًا، حيث مت ت�ضنيفها وتوثيقها 	

وت�ضويرها، ومن ثم توزيعها على خمابر الرتميم املخت�ضة ملتابعة الرتميم وال�ضيانة املنا�ضبة، متهيدًا لت�ضليمها 
اأ�ضوًل اإىل املتاحف والأق�ضام ح�ضب العائدية. 

• ترميم جمموعة كبرية من املواد الأثرية الع�ضوية، واأجزاء من ر�ضوم جدارية خمتلفة من مواد اجلرد مع اإعداد ملف 	
توثيقي وترميمي كامل عنه. 

• اإعداد ن�ضخة األكرتونية للتقارير املف�ضلة لأعمال الرتميم اخلا�ضة بكل من الكتابات العربية يف متحف الطب والعلوم 	
واملرممة يف عام 1995م، وترميم زخارف وكتابات متحف التقاليد ال�ضعبية )ق�ضر الزهراوي( يف حم�س، واملنفذ 
يف عام 1996م، وترميم لوحة ال�ضيخ �ضالح العلي الن�ضيجية املحفوظة يف متحف املجاهد ال�ضيخ يف منطقة ال�ضيخ 

بدر )حمافظة طرطو�س( واملنفذة عام 2007م .
• ترميم جزء من لوحة جدارية م�ضتلمة من متحف دير عطية.  	
• ال�ضعبية 	 التقاليد  متحف  املحفوظة يف  الظل  الراهنة ملجموعة قطع خيال  احلالة  وعملي عن  علمي  تقرير  اإعداد 

)ق�ضر العظم(، واإعداد م�ضروع ترميم م�ضتقبلي للقطع.
• )حمافظة 	 الفار  مدينة  يف  مكت�ضفة  لوحات(   10( اجلدارية  اللوحات  من  جمموعة  ترميم  على  حاليًا  العمل  يتم 

الرقة( تعود للفرتتني الأموية والعبا�ضية، واملكت�ضفة من قبل البعثة ال�ضورية الأملانية ال�ضورية عام 1995م.
• ترميم و�ضيانة وحفظ الر�ضوم اجلدارية املكت�ضفة يف مدينة �ضهبا مع البعثة الوطنية العاملة هناك.	
• اللوحات 	 اإحدى هذه  ب�ضكل �ضبه كامل، حيث كانت  الغربي، ُرممت  ترميم /3/ لوحات جدارية من ق�ضر احلري 

م�ضروع تدريب لطالب ق�ضم الآثار /جامعة دم�ضق/. 
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• اأر�صفة وتوثيق لوحتني من ق�صر احلري الغربي.	
• ترميم /5/ قطع حجرية من حديقة املتحف الوطني /الق�صم اال�صالمي/، اإحداها �صاكف خان امللح التابع لق�صر 	

احلري الغربي.
• اإزالة كتابات وت�صويهات من الواجهة اخلارجية ملتحف اخلط العربي.	
• ترميم متثالني من اجل�ص يف ق�صر العظم – قاعدة احلمام.	
• ترميم و�صيانة ثالث لوحات زيتية من م�صتودع الفن احلديث يف املتحف الوطني.	
• من 	 حت�صني  �صعيد  للفنان  الوحدة/  /م�صاورات  ولوحة  العظم،  ق�صر  من  دم�صق/  اأ�صراف  /نقيب  لوحة  ترميم 

املتحف،  ترميم و�صيانة وحفظ �صتة وع�صرين رقيمًا فخاريًا م�صماريًا م�صدرها تنقيبات ماري عام 1980م.
• ترميم وتنظيف ودرا�صة قطع حجر موجودة يف حديقة املتحف الوطني، اأهمها الناوو�ص املكت�صف يف الر�صنت.	
• ترميم جرة فخارية يف حديقة املتحف الوطني بدم�صق. 	
• ترميم جمموعة كبرية من قطع امل�صادرات يف م�صتودع املديرية، يزيد عددها على األف قطعة ، تتنوع بني �صراج 	

وجرار ودمى.
• ترميم جرة من املتحف الوطني /الق�صم الكال�صيكي/.	
• البيزنطي 	 للع�صر  تعود  نقد  قطعة   /60/ عن  عبارة  الرقة(  )حمافظة  ال�صورة  موقع  من  نقدية  جمموعة  ترميم 

واال�صالمي املتاأخر.
• ترميم قطع اأثرية من متحف تدمر عبارة عن /100/ قطعة متنوعة، حتوي نقود من فرتات خمتلفة منها رومانية 	

وبيزنطية وا�صالمية وجمموعة من احللي من تعليقات واأ�صاور وخوامت. 
• ترميم جمموعة قطع اأثرية من متحف ب�صرى عبارة عن اأ�صاور برونزية. 	
• ترميم متثال برونزي �صغري من تل مك�صور )حمافظة حماة(. 	
• ترميم جمموعة قطع نقدية من موقع منبج )حمافظة حلب( عبارة عن /50/ نقدًا.	
• ترميم جمموعة قطع برونزية من موقع مبطوح )حمافظة احل�صكة( عبارة عن حراب برونزية. 	
• ترميم جمموعة كبرية من القطع االأثرية املتنوعة، برونزية وحديدية ونقود من م�صتودعات املديرية العامة لالآثار 	

واملتاحف، تعود اإىل موقع راأ�ص ال�صمرا وموقع اللطامنة، وقطع من مدافن باب �صريجة يف دم�صق، وقطع متنوعة من 
موقع امل�صرفة، وهي خمتلفة بني حلي اأ�صاور وخوامت ومتاثيل �صغرية واأواين ونقود ووزنات.

• ترميم جمموعة قطع نقدية، يعود /100/ نقد منها للع�صر البيزنطي من كنز ال�صنمني )حمافظة درعا(، ويعود 	
/15/ منها اإىل الفرتة الرومانية من موقع عمريت ، كما يعود /141/ نقدًا منها باالإ�صافة اإىل جمموعة قطع اأثرية 
متنوعة اإىل دم�صق، وغريها الكثري من االأعمال التي يتم العمل على اإجنازها بخربات وطنية ذات كفاءات وقدرات 

دولية. 
واأخريًا، اإن ما مت اإجنازه بدءًا من عام 2013م من اأعمال الرتميم االأثري باأيدي كوادر وطنية، اأثبت قدرة ال�صعب ال�صوري 
على حماية تراثه االأثري وحفظه وتوثيقه ون�صر م�صمونه، وفقًا للمعايري الدولية املتعارف عليها بني الباحثني واملهتمني يف ميدان 

البحث والتنقيب والرتميم االأثري.
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عليها  ترتتب  م�ستقرة  غري  لأو�ساع  نتيجة  مفاجئ  خلل  هي  عام  ب�سكل  الأزمة  اإن 
تطورات غري متوقعة. فالأزمة يف �سورية انعك�ست �سلبًا على كافة جوانب احلياة, فكان لها 
اآثارها املبا�سرة التي تركزت على الدمار الذي حل بالبنى التحتية, واآثارها غري املبا�سرة 

التي تعترب يف اأهميتها ويف اآثارها املعنوية الناجتة عنها. 
اإن الإرث الثقايف الذي طالته هذه الأزمة, ب�سكل مبا�سر )القالع- املباين - املتاحف(, 

وب�سكل غري مبا�سر والذي يعترب اجلزء املوازي باآثاره ال�سلبية لالأ�سرار املبا�سرة, هو جزء ل يتجزاأ من �سورية وتاريخها. ومن اأهم 
هذه الآثار غري املبا�سرة:

• تراجع العمل الأثري يف كافة اأنحاء �سورية, والذي جتلى بعدد البعثات الأثرية العاملة بالتنقيب عن الآثار من بعثات 	
اأجنبية وم�سرتكة وطنية, و�سورية الذي انخف�س من /137/ بعثة عام 2010م اإىل /28/ بعثات عام 2013م, وانعك�س 

بدوره على املعطيات الأثرية.

   2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 البعثات
22 28 23 27 57 35 60 الوطنية
0 0 0 10 47 58 47 امل�شرتكة
0 0 0 2 33 28 25 الأجنبية

22 28 23 39 137 121 132 املجموع

جدول بياين بعدد البعثات الأثرية لعدة اأعوام
• التي كانت تتجاوز )14(يف عام 	 الثقايف  اإىل حماية و�سيانةالإرث  الدوليةالتي تهدف  التعاون  اتفاقيات  انخفا�س عدد 

اآثارها الإيجابية.فكانت هذه التفاقيات نافذة لتبادل اخلربات,  2010م اإىل )3( اتفاقيات يف عام 2014م,وكان لها 
وتاأهيل الكوادر الوطنية, وامل�ساهمة يف الرفع من ال�ساأن العلمي للمديرية. ي�ساف اإىل ذلك انخفا�س تبادل املن�سورات 
احل�سارات-  مهد   - عددها)احلوليات   زاد  العلمية  املن�سورات  اأن  علمًا  دوري,  وب�سكل  اإ�سدارها  يتم  التي  العلمية 

الكرونيك)الوقائع الأثرية ال�سورية(, �سل�سلة وثائق الآثار ال�سورية, ......((.
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2014 2013 2012 2011 2010 العام
3 6 16 17 17 االتفاقيات

 جدول بياين باالتفاقيات الدولية واالإقليمية واملحلية

• والهولندي 	 الدامناركي  IFPO-واملركز  االأدنى  لل�شرق  الفرن�شي  املعهد  العلمية يف �شورية )مثل  االأثرية  املراكز  توقف 
الّرواد  عدد  انخف�ض  اإغالقها  االآثار.ومع  وطالب  لالآثاريني  مهمًا  علميًا  م�شدرًا  تعترب  عديدة(وهي  اأخرى  ومراكز 
والطالب االأجانب الذين كانوا يقومون بدرا�شات خمتلفة حول تاريخ واآثار �شورية، وكانوا يقدمون تعاونًا علميًا وعمليًا يف 
جماالت خمتلفة،مثال ذلك التعاون مع مركز الوثائق التاريخية، يف تبادل اخلربات وترميم املخطوطات والورق وغريها .

• انخفا�ض عدد املوؤمترات الدوليةالتي كانت تقام يف �شورية، وكان عددها يتجاوز /3/ يف عام 2010م واأ�شبحت االآن 	
�شبه معدومة. وهذا جعلنا غري قادرين على التبادل العلمي مع الباحثني واملوؤ�ش�شات العلمية االأثرية  ويجدر التنويه اإىل 

م�شاركة بع�ض  الباحثني ال�شوريني يف بع�ض املوؤمترات   العلمية الدولية.
•   التاأخر يف اإ�شافة  بع�ض مواقع ال�شورية  اإىل الئحة الرتاث العاملي والتي اختريت �شمن الالئحة االأولية يف عام 2011م  	

اأرواد،  ال�شرقي،  جزيرة  ق�شر احلري  اآفاميا،  وماري،  اأوربو�ض  دورا  معلوال،  القدمية،  )نواعري حماة، طرطو�ض  وهي 
الرافقة، ابال، اأوغاريت( وعدم القدرة على حماية هذه املواقع وكافة املواقع بال�شكل الكامل، مما جعلنا نلجاأ اأواًل اإىل 
املجتمع املحلي يف حماية  اإ�شراك  اإىل  بالنموذجية، وتهدف  ُو�شفت  التي  بلدي« يف عام 2012 م  »�شورية  اإطالق حملة 
اإ�شعافّيه الإنقاذها، واإنقاذ  االآثار. وثانيًا اإىل توجيه نداء حملي واإقليمي ودويل للحفاظ على هذه املواقع وو�شع خطط 
معه  والتعاون  الدويل  االإنرتبول  وخماطبة  امل�شروع،  غري  االإجتار  حماربة  طريق  عن  والالمادية  املادية  ال�شورية  االآثار 

ال�شتعادة ما مت تهريبه من اآثار واإعادتها اإىل الوطن.
•   وقف الكثري من م�شاريع ترميم االآثار يف املناطق امل�شطربة مثل )الرقة - دير الزور(، علمًا اأنها ولعدة �شنوات كانت 	

من امل�شاريع املبا�شر بها وامل�شتمرة، وهي من اأولويات موازنات املديرية عند اإعدادها.
• لعام 	 كانت موازنتها  واملتاحف، فقد  لالآثار  العامة  للمديرية  �ض  اال�شتثماريةالتي تخ�شّ املوازنات  انخفا�ض كبري يف     

عام  مليون/   170/ اإىل  متاحف،وانخف�شت  تاأهيل  واإعادة  وتوثيق  ترميم  م�شاريع  على  موزعة  مليون/  2010م/360 
2014م.

2014 2013 2012 2011 2010 العام
170 190 275 314 360 املوازنة

 
علمًا اأن هناك ارتفاع يف الناجت املحلي االإجمايل للمديرية العامة لالآثار واملتاحف من )256.853.000( يف عام 2010 م اإىل 

)736.800.000( يف عام 2014م.
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2014 2013 2012 2011 2010 العام

736800 462695 393630 290700 256853 الناجت املحلي الإجمايل
)باآلف اللريات ال�سورية (  

           

                  خمطط بياين باملوازنات لعدة �سنوات                      الناجت املحلي الإجمايل

• انخفا�ض عدد زوار املتاحف واملواقع الأثرية العرب والأجانب ب�سكل وا�سح، اإ�سافة اإىل انخفا�ض عدد املعار�ض الدولية 	
اإىل اخلارج.وقد  والتي كانت تعترب  مبثابة �سفرينا  ت�سارك فيها �سورية �سنويًا بعدد يتجاوز 4-7 معار�ض،  التي كانت 

اأ�سبحت م�ساركتنا �سبه معدومة حاليًا، الأمر الذي انعك�ض �سلبًا على اإيرادات املديرية املالية واملادية. 

2014 2013 2012 2011 2010 البيان
154262 106149 223364 574770 1315837 �سوريون

الزوار

95 57 3199 31361 172906 عرب
320 115 1586 246797 1348801 اأجانب

154677 106321 228149 852928 2837544 جمموع

7 3 14 33 13 داخلية املعار�ض
1 1 4 3 3 خارجية

 

   

جدول بياين بعدد الزوار لعدة اأعوام

 2014    2013    2012    2011   2010        

 400
 300
200

100

0
 2014    2013    2012    2011   2010        

 800000
 600000
400000

200000

0



162PB الرتاث الأثري ال�سوري -خم�س �سنوات من الأزمة 2011- 2015 الرتاث الأثري ال�سوري - خم�س �سنوات من الأزمة 2011- 2015

جدول بياين بعدد املعار�س لعدة اأعوام

• كما اأن هناك تاأرجح بني النخفا�س والرتفاع يف عدد الكوادر العاملة يف املديرية ب�سبب ارتفاع طلبات الإجازات غري املاأجورة .	
                       

2014 2013 2012 2011 2010 العام
553 641 508 488 513 العاملون يف دم�شق
177 225 200 185 192 العاملون يف حلب

  

                                                                                  

              
               

                                  العاملون يف دم�سق                                                                                           العاملون يف حلب  
 

        اإن كل ما مت اإدراجه يعترب جزءًا من النتائج  والآثار غري املبا�سرة التي ت�سببت بها الأزمة. وقد ت�ساعفت جهود املديرية 
ملواجهة امل�ساكل والتخفيف منها وجتاوزها بالعتماد على كوادرها، والت�سامن مع املجتمع املحلي والدويل حلماية الإرث الثقايف 

ال�سوري الذي يعترب اأمانة تتوارثهاالأجيال. 
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بتقرير  احل�صرية  ال�صالحية  واملتاحف؛  لالآثار  العامة  للمديرية  امل�صّرع  اأوكل 
اأثرية الأ�صياء، واملباين التاريخية، واملواقع الأثرية، وما يجب ت�صجيله من اآثار، واأ�صند 
اإليها مهمة احلفاظ على الرتاث الأثري، واإدارته والرتويج له، وتعّد هذه املهام كبريًة 

و�صخمًة قيا�صًا بغنى �صورية برتاثها وتنوع مظاهره الثقافية واحل�صارية.
دوٌر  اأعاله،  اإليها  امل�صار  باملهام  للقيام  تخ�ص�ص  التي  للموارد  املالية  ولالإدارة 

رئي�صٌي وفاعٌل يف حتقيق الأهداف املن�صودة، والو�صول اإىل الغاية املبتغاة بحماية فّعالة واإدارة واعية لرتاثنا الأثري.

ومن املعلوم اأن الأزمة التي متر بها البالد، منذ ما يقارب اخلم�ص �صنوات قد اأثرت ب�صكل كبري يف خمتلف نواحي احلياة 
العامة واخلا�صة، �صواء جلهة نق�ص املوارد املالية يف الدولة، وبالتايل ا�صطرارها لتخفيف العتمادات املالية املخ�ص�صة للجهات 

العامة. 
وكذلك بالن�صبة لأ�صلوب اإدارة تلك الأموال العامة، واآلية �صرفها، بحيث ُترتب الأولويات وفق احلاجة املا�صة وال�صرورة، 

ل�صمانة ا�صتمرار املرفق العام بتاأدية اخلدمة التي اأوجد لأجلها.
وقد ارتكزت اإدارتنا املالية على املحاور الرئي�صية التالية:

والحتياجات  الأولويات  وفق  املالية  اخلطة  العامة،  الأموال  على  الرقابة   / العامة  املوازنة   / النفقات   / الدولة  اإيرادات 
امللحة. و�صنعمد فيما يلي اإىل التف�صيل فيما اأوردناه اأعاله...

االأ�سرار يف دير مار �سركي�س - معلوال
امل�سدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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اأوًل- الرواتب والأجور والتعوي�ضات واحلوافز:
واملتاحف  للآثار  العامة  املديرية  ا�ستمرت     -1
ب�سرف ومنح الرواتب والأجور لكافة العاملني القائمني 
ملنحهم  بالإ�سافة  الأزمة،  خلل  عملهم  راأ�س  على 

درجات الرتفيع امل�ستحقة على اأجورهم.
2-   اعتمدت املديرية مبداأ حتفيز وت�سجيع العاملني 
على  خا�س  ب�سكل  وركزت  مالية،  مكافاآت  مبنحهم 

العاملني يف املناطق ال�ساخنة.
3-   منحت اللجان التي �سكلت يف كافة املحافظات 
الآثار  على  للحفاظ  الثقايف  الوعي  زيادة  على  وعملت 
واحلوافز  التعوي�سات  والأثرية،  الثقافية  واملمتلكات 
نقل  و�سائل  من  عملها  لنجاح  اللزمة  املالية  واملبالغ 

و�سواها.
كافة  مبنح  للآثار  العامة  املديرية  ا�ستمرت     -4

التعوي�سات امل�ستحقة للعاملني فيها دون توقف.
�سيا�سة  واملتاحف  للآثار  العامة  املديرية  اتبعت     -5
تب�سيط الإجراءات الإدارية يف نقل رواتب واأجور العاملني 
اللذين اقت�ست الظروف انتقالهم من حمافظة اإىل اأخرى.

ثانياً- النفقات الإدارية العامة: 
1-   منحت املديرية العامة للآثار واملتاحف مديريات ودوائر الآثار ال�سلحيات والتفوي�سات، والعتماد واملبالغ املالية 
واأدوات وجتهيزات  ا�ستئجار �سيارات ومقرات وحمروقات وعدد  لتاأمني كافة الحتياجات اللزمة من  اللزمة والكافية، 

حا�سوبية والكرتونية، لزوم تاأمني عمليات التوثيق والأر�سفة واحلماية الكافية للقطع الأثرية.
2-   �سجعت املديرية املواطنني على اإعادة القطع الأثرية من خلل منحهم احلوافز املادية واملالية واملعنوية. 

3-   ا�ستمرت املديرية العامة للآثار واملتاحف بخطتها يف تدريب وتاأهيل العاملني فيها. 
اأعداد جملة  اإ�سدار  ال�ستمرار يف  اإىل  بالإ�سافة  واملوؤلفات،  الكتب  من  الأزمة جمموعة  املديرية خلل  اأ�سدرت     -4

احلوليات والكرونيك ومهد احل�سارات.
الدولية، ول �سيما منظمة  املنظمات  التزاماتها جتاه  لت�سديد  اللزم  الأجنبي  القطع  املديرية بتخ�سي�س   5-   قامت 

الإيكروم ولعدة �سنوات، اإل اأن العقوبات القت�سادية املفرو�سة على امل�سارف ال�سورية حالت دون ذلك.
ثالثا- �ضيا�ضة املديرية يف تنفيذ خطتها ال�ضتثمارية:

1-   ركزت املديرية يف خطتها ال�ستثمارية املالية على اأولوية تاأمني املتاحف من كافة الأخطار، بتدعيم املداخل واملخارج 
باحلمايات احلديدية والفولذية واللكرتونية اللزمة. 

2-   مت تخ�سي�س املبالغ املالية اللزمة والكافية لتاأمني نقل القطع الأثرية من املناطق ال�ساخنة اإىل اأماكن اآمنة.
الآثار  دوائر  ورفد  اإلكرتونيًا  الأثرية  القطع  واأر�سفة  توثيق  عمليات  ل�ستكمال  كافية  مالية  مبالغ  تخ�سي�س  مت     -3

م�صادرات من تدمر
امل�صدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف
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تدريب يف قلعة دم�شق
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

تدعيم الأبواب يف املتحف الوطني بدم�شق
امل�شدر: املديرية العامة للآثار واملتاحف

احلا�سوبية  التجهيزات  بكافة  باملحافظات 
والإلكرتونية الالزمة لعمليات احلفظ والتوثيق. 

4-   ا�ستمرت املديرية بتخ�سي�ص مبالغ مالية 
لأعمال التنقيب وامل�سح الأثري والتنقيبات الطارئة 

يف املحافظات الآمنة. 
5-   قامت املديرية بتخ�سي�ص اعتماد لرتميم 
احل�سن،   )قلعة  املت�سررة  الأثرية  املواقع  بع�ص 

اأيقونات، لوحات ف�سيف�ساء........(.
الآثار  مديرية  تاريخ  يف  مرة  ولأول  عام  وب�سكل 
مبداأ  واملتاحف  لالآثار  العامة  املديرية  اعتمدت 
الالمركزية الإدارية بتوزيع العتمادات املالية على 
ب�سالحيات  الدوائر  روؤ�ساء  وفو�ست  املحافظات 
و�سرف  عقد  جلهة  �سرف  كاآمري  العام،  املدير 

النفقات.
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ف�سيف�ساء من متحف �آفاميا


