Contribuições arqueológicas na Síria
(Texto elaborado pelo Dr. Bassam Jamous, Diretor da Direção Geral de
Antiguidades e Museus da Síria, para o Catálogo da Exposição Islã, Coordenada e
Co-realizada pela BibliASPA)
Diversas civilizações fixaram-se na Síria e confirmaram suas contribuições arqueológicas um milhão de anos atrás até a presente data .
A Síria se distingue por sua importante localização geográfica e por sua rique- za
cultural, de modo que o número de seus sítios arqueológicos chega a cerca de 10
mil. Assim, ofereceu diversos presentes à civilização humana, como as reflexões
política, econômica, social, jurídica, artística e literária.
Um dos itens que mais distinguem a Síria é o acervo de inscrições dos sítios arqueológicos de Mari, Ebla e Ugarit, que nos deu informações completas sobre as
relações civilizacionais que ligavam a Síria a reinos internos e vizinhos, como a
Mesopotâmia e os reinos da bacia do Mediterrâneo Oriental, com o Egito e o Mar
Egeu, além da importância da Rota da Seda, que teve como um de seus principais
entrepostos comerciais a cidade de Palmira. Do mesmo modo, a Síria também se
distingue por suas diversas construções civis e religiosas, entre as quais, cidadelas,
teatros e cidades históricas.
Nós estamos muito felizes com esta cooperação, no contexto da primeira exposição
da Síria na América Latina e do destaque das contribuições arqueológicas que
promovem a fraternidade entre os povos e demonstram sua grandeza.
Gostaríamos de ressaltar alguns feitos civilizacionais oferecidos pela Síria à
humanidade, em particular o primeiro alfabeto (século 14 a.C.), que foi a base para o
surgimento de alfabetos e línguas no mundo. Assim, não há nada mais belo do que a
cooperação em prol do patrimônio, na esperança de que, no futuro, haja ainda
cooperação de patrimônio cultural.
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