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 آثار مصر تصل ايطاليا في حاوية دبلوماسية!

 د. حسين دقيل

وبعد شهرين من تهريب غطاء التابوت الفرعوني إلى الكويت في مارس الماضي، تالحقنا األخبار 

عن تهريب عشرات القطع األثرية عبر ميناء االسكندرية إلى ايطاليا، ولكن الوضع هنا مختلف فبعد 

لى جهاز التفتيش أن أظهرت كاميرات مطار القاهرة في مارس الماضي بأن أمين الشرطة المسئول ع

بالمطار تشاغل بحديث وهمي في التليفون لحظة مرور الكنبة التي تحوي بداخلها غطاء التابوت، نجد 

 هذه المرة القطع األثرية وقد خرجت ضمن حاويات دبلوماسية مصرية!

، عن قيام سلطات 2018-5-22مساء الثالثاء  الصحف والقنوات التلفزيونية اإليطالية تعلنأفقد 

تحتوي على  ؛من ميناء اإلسكندريةحاوية دبلوماسية مصرية قادمة  بطضبميناء ساليرنو بالجمارك 

 صحيفةومن أهم هذه القطع كما ذكرت ، فرعونيالتعود للعصر مصرية لقطع آثار كمية كبيرة وثمينة 

"La Citta"   تابوت حجري، ومجدفًا 40له  أثري بالذهب، وقاربغطى اإليطالية، قناع مصرى م 

 .منقوش

األخرى خالل قالت صحيفة "ايمو ال اوجى" اإليطالية إنه تم ضبط عشرات القطع األثرية في حين 

ما تم ضبطه ، ولذا فإن فذت من قبل شرطة حماية التراث الفنى من نابولى ورومان  العملية التي تلك 

 .يحوي اكتشافات أثرية نادرةفهو   - وسائل اإلعالم اإليطاليةقالت كما  - هو كنز حقيقي

، مرتبط بكون التهريب تم ضمن حاوية دبلوماسيةتعليق بأي لم تدلي السلطات المصرية الغريب أن 

 بتصريح  ، 2018-5-23ربعاء يوم األعلينا  خرج ي؛ سفير مصر بروما السفير هشام بدر فها هو

الصحف اإليطالية عن الكشف عن آثار فرعونية بميناء ساليرنو في إيطاليا أن ما تناولته معلناً عجيب 

السفارة أن لديها علم بذلك، وكان مصر وأوضح بأن ، شهرقبل قد تم كان  بعد تهريبها من مصر

ثم سار بنا بعيداً عن خطورة األمر حين قال ، المصرية بروما تتابع مع السلطات اإليطالية تلك الواقعة

ً جراءاإلإن  حتى يتبين ما إذا كانت تلك اآلثار  طويالً  ات المتبعة في استرداد هذه القطع سيستغرق وقتا

حقيقية أم مزيفة، وكيف تم تهريبها، فضاًل عن التحقيقات التي تستلزمها تلك القضية، والتي تنتهي 

 .ليست بسيطة، مؤكدًا أن العملية من عدمه بأحكام قضائية يتم بعدها حسم قضية عودة تلك اآلثار
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كيف بعيداً عن ل ب القضية، فلم يبين لنا سيادته المصري السفير  اوهكذا بهذا التصريح الغريب أخذن

وهل هو  ،صاحب الحاويةومن هو الدبلوماسي  ،خرجت هذه القطع األثرية في حاوية دبلوماسية

جب عنها السفير ولم دبلوماسي مصري يعمل بالسفارة االيطالية أم ماذا ؟! كل هذه التساؤالت لم ي  

 .عليها السلطات المصرية -ولن تجب  -تجب 

ً حتى أن وزارة اآلثار المعنية  شعبان عبد بعيداً، حين صرح أيضاً منحى بهذا األمر نحت بنا  أساسا

ن وزارة الخارجية معلناً أ 2018-5-23يوم األربعاء ، بالوزارة الجواد، رئيس إدارة اآلثار المستردة 

ممثلة فى سفارتنا فى روما بإيطاليا أخطرت وزارة اآلثار المصرية عن عملية ضبط هذه المصرية 

الحاويات، وعلى الفور تم تشكيل لجنة متخصصة لفحص صور القطع المضبوطة، والتأكد من أثريتها 

وانتمائها للحضارة المصرية القديمة، وذلك لموافاة السلطات اإليطالية المختصة بها كخطوة أولى فى 

بل ومن أجل التقليل من قيمة تلك اآلثار قال رئيس ادارة اآلثار ، إجراءات عملية استرداد هذه القطع

تتكون من مجموعة من األوانى الفخارية من حقبات زمنية األثرية المضبوطة لقطع المستردة إن ا

وقت الذي هذا في المختلفة وأجزاء من توابيت وعمالت، وقطع قليلة تنتمى للحضارة اإلسالمية، 

 األثرية النادرة. أعلنت فيه الصحف االيطالية عن القيمة الكبرى لتلك القطع

منذ فترة طويلة من  المكلفةإلى ثكنات بوربون  المواد أنه تم نقل جميع ف االيطاليةالصحأعلنت  كما

الشبيهة بتلك القطع المصرية  أن تصبح مستودًعا يضم أهم المواد األثرية على اإلشراف هيئة بلق

 المهربة.

لتحديد أصل هذه القطع  المدعى العام فى ساليرن بقيادةايطالية  تحقيقاتفيه جري ت  وفي الوقت الذي 

رئيس ادارة اآلثار خبرنا ، ي  الموجودة بالحاويةكبيرة القيمة الذات وغيرها من القطع األخرى القيمة 

غير الشرعى التنقيب نتجت من الحفر خلسة ون تلك القطع األثرية بوزارة اآلثار المصرية أالمستردة 

 !!نظراً لكونها ليست من مفقودات مخازن أو متاحف وزارة اآلثار

 واليكم رابط القناة األولى اإليطالية، وروابط بعض الصحف االيطالية التي تحدثت عن الواقعة في

 الوقت الذي ال يزال االعالم المصري يتنكر لها

 الرابط 33عند الدقيقة ، القناة األولي اإليطالية وهي بتقول الخبر في نشرة االخباررابط للخبر ب

 .3، 2، 1وهذه روابط لبعض الصحف االيطالية التي تناولت الخبر أيضاَ؟ 

https://www.raiplay.it/video/2018/05/TELEGIORNALE-8663a43f-c6b7-4bb9-ba2d-b340259cd448.html
https://www.raiplay.it/video/2018/05/TELEGIORNALE-8663a43f-c6b7-4bb9-ba2d-b340259cd448.html
https://amalfinotizie.it/salerno-porto-container-reperti-archeologici-bottino-isis-traffico-internazionale/
https://www.radioalfa.fm/salerno-tesoro-archeologico-scoperto-container-sbarcato-al-porto/
http://www.ilgiornaledisalerno.it/ritrovamento-al-porto-di-salerno-scoperti-in-un-container-reperti-archeologici-rubati-dallisis/

