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قضية

اكتشافات نادرة
تختصر تاريخ
بيروت في موقع
الـ«ريفولي»

هل ترتكب الدولة
جريمة حضارية جديدة؟

ّ
عز الحملة اإلنتخابيةّ ،
قرر رئيس الوزراء سعد الحريري
في
ووزير الثقافة غطاس خوري إطالق أعمال «متحف
غد الخميس،
تاريخ
بيروت» في وسط المدينة بعد ٍ
ّ
في ما يعد تجاوزًا للشكوك واألسئلة التي تطرحها

نادين كنعان
عـلــى يـمــن الـطــريــق املــؤديــة مــن «بيت
الـ ـكـ ـت ــائ ــب» فـ ــي ال ـص ـي ـف ــي إل ـ ــى مـبـنــى
ج ــري ــدة «ال ـن ـه ــار» ف ــي وس ــط ب ـي ــروت،
يـمـ ّـر امل ــرء بـمــوقــف ال ـسـ ّـيــارات الضخم
وإلى جانبه الشارع الذي افتتح العام
املاضي باسم الصحافي الراحل غسان
تويني .شــارع يفصل بينه وبــن ّ
مقر

الصحيفة الـعــريـقــة ،مــوقــع أث ــري نجا
حتى اآلن من العملية املمنهجة لطمس
معالم املدينة األثرية وتاريخها والتي
قادتها شركة «سوليدير» تحت عنوان
«إع ــادة اإلعـمــار» بعد الـحــرب األهلية.
فـ ــي غـ ـض ــون حـ ــوالـ ــى ث ـ ــاث سـ ـن ــوات،
ُيـفـتــرض أن يحتضن املــوقــع «متحف
ّ
ت ــاري ــخ بـ ـ ـي ـ ــروت» ،غ ـي ــر أن مـعـطـيــات
ج ــدي ــدة ب ـ ــرزت أخـ ـيـ ـرًا إلـ ــى ال ــواج ـه ــة،

االكتشافات األثرية األخيرة في الموقع وسياسة
نــادرة لتاريخ العاصمة
التعامل معها ّ .اكتشافات ّ
اللبنانية على مر العصور يشكل «طمسها» ،كارثة
تاريخية وأثرية وحضارية!

ّ
تـحــتــم ط ــرح أسـئـلــة مـلـ ّـحــة وجــوهــريــة
حول مدى خطورة املشروع على جزء
ّ
ومميز من تاريخ بيروت عبر
أساسي
العصور.
فــي صيف  ،2016وبـعــد سبع سنوات
ع ـل ــى تــوق ـي ــع االتـ ـف ــاق ب ــن «ص ـن ــدوق
التنمية الـكــويـتــي» و«مـجـلــس اإلنـمــاء
واإلع ـمــار» فــي لـبـنــان ،بــدأ العمل على
األرض إلنشاء هذا املتحف في العقار

نداء إلى رينزو بيانو
تحت عـنــوان «مــوقــع تــل بـيــروت األث ــري فــي خطر ـ ـ جرف
أمتار من اآلثار في األيام القليلة املقبلة؟!» ،أصدرت جمعية
«ن ـح ــن» ّأول م ــن أم ــس ب ـيــانــا ت ـطـ ّـرقــت ف ـيــه إل ــى تفاصيل
املوضوع ،معتبرة ّأن ما وجد يجعل من املوقع «متحفًا ال
مجال الحتوائه داخــل متحف أساسًا .لكنه ال يبدو كافيًا
لــدفــع أص ـح ــاب امل ـش ــروع إل ــى تـغـيـيــر خـطـطـهــم» .وطــالـبــت
الجمعية وزارة الثقافة ومديرية اآلثار بـ«الكشف فورًا على
املوقع وتوضيح سبب وجود ركائز الدعم عليه ،والتصريح
عن ّ
تقدم عملية التنقيب وعــن أهمية االكتشافات األثرية
التي ّتمت حتى اآلن» ،إضافة إلى «تقديم تفسيرات واضحة
عن كيفية إنشاء مشروع «متحف تاريخ بيروت» على هذه
اآلثار من دون إلحاق الضرر بها» .وطالبت «نحن» رئيس
الجمهورية ميشال عون ،ورئيس الحكومة سعد الحريري
ّ
بالتدخل فورًا لـ«حماية تاريخ لبنان وبيروت».
ّ
ّ
مصمم املتحف
تستعد الجمعية ملراسلة
ـواز،
على خط مـ ٍ
املـعـمــار اإليـطــالــي ريـنــزو بيانو ( 80عــامــا) خطيًا ،بعدما
أطلعته شفهيًا على ال ـت ـطـ ّـورات األخ ـيــرة ،ويـبــدو ّأن هناك

أجواء «بلبلة» في انتظار حسم املوضوع ،وفق ما أكد رئيس
«نحن» محمد أيوب في اتصال مع «األخبار» .ومما جاء في
نص الرسالة« :نكتب إليكم في حالة طارئة وضيق كبيرة
ّ
بالتطورات األخيرة املتعلقة بالحفريات في
في ما يتعلق
إقامة «متحف تاريخ بيروت» ،والتي
املقرر
من
املوقع ،حيث
ّ
ّ
كشفت عن ثراء غير متوقع لالكتشافات ...يتضح أن هذا
املوقع بالذات هو موطن لبعض أهم البقايا التي تربط تاريخ
بيروت عبر آالف السنني ،أهمها التحصينات الفينيقية.»...
وأض ــاف« :نكتب إليكم مدركني أنــه تم تكليفكم بتصميم
املتحف قبل انتهاء أعـمــال التنقيب .ونحن على يقني من
ّأن شخصًا يملك مؤهالتك وحساسيتك الشديدة للهندسة
املعمارية والتاريخ سيأخذ هذا األمر في االعتبار ويحاول
ّ
تجنب كارثة ّ
يتردد صداها محليًا وعامليًا» .ودعت الجمعية
بـيــانــو إل ــى ال ـت ــداول مــع عـلـمــاء اآلث ــار الــدولـيــن واللبنانيني
امل ـعــروفــن بـنــزاهـتـهــم الـعــالـيــة إلعـ ــادة تـقــويــم ال ــوض ــع قبل
استئناف األعمال من أجل الحفاظ على هذا املوقع األثري
الفريد واملهم».

املــاصــق ملبنى «الـنـهــار» ،حيث كانت
سـيـنـمــا «ري ـف ــول ــي» ال ـش ـه ـيــرة ق ـبــل أن
تهدم في التسعينيات.
بــاملـبــدأ ،يـهــدف امل ـشــروع ال ــذي ّ
صممه
املـ ـعـ ـم ــار اإليـ ـط ــال ــي ال ـش ـه ـي ــر ال ـحــائــز
جائزة «بريتزكر» رينزو بيانو (شركة
Renzo Piano Building Workshop,
 architectsبالشراكة معFouad Menem
 Consultants & Partnersفــي بـيــروت ـ
املهندس الشريك املسؤول عن املشروع
أن ـ ـطـ ــوان ش ـع ـي ــا) إلـ ــى «روايـ ـ ـ ــة ت ــاري ــخ
ب ـيــروت عـبــر ال ـح ـض ــارات ،لـيـكــون ّأول
متحف يـعــرض قطعًا أثــريــة فــي مكان
أثـ ــري أي ـض ــا» ،ع ـلــى ح ـ ّـد تـعـبـيــر وزي ــر
ال ـث ـق ــاف ــة غ ـط ــاس خ ـ ــوري ب ـع ــد إح ــدى
زياراته لرئيس الوزراء سعد الحريري
العام املــاضــي .وفــي مقابلة مع جورج
ص ـل ـي ـبــي ،ض ـم ــن ب ــرن ــام ــج «األسـ ـب ــوع
ف ــي س ــاع ــة» عـلــى ق ـنــاة «ال ـج ــدي ــد» في
األول (ديسمبر) املاضيّ ،
كانون ّ
شدد
ّ
ال ــوزي ــر ع ـلــى أن امل ـب ـنــى ذا الـطـبـقــات
األرب ـ ــع س ـي ـكــون زج ــاج ـي ــا ب ـح ـيــث «ال
ي ـح ـجــب ال ــرؤي ــة م ــن س ــاح ــة ال ـش ـهــداء
بــاتـجــاه الـبـحــر» ،مضيفًا بـنـبــرة فيها
ّ
الكثير من الحماسة والرضى أن شركة
«سوليدير» ستعمل كذلك على تطوير
املـنـطـقــة بــأكـمـلـهــا وت ـ ّ
ـزوده ــا بـمـمـ ّـرات
ّ
ّ
ل ـل ـم ـشــاة ،ت ـمــكــن الـ ـن ــاس م ــن ال ـت ـجــول
ّ
ب ـحــريــة و«االس ـت ـم ـت ــاع» ،مــوض ـحــا أن
الـكـلـفــة اإلج ـمــال ـيــة ل ـكــل ذل ــك ه ــي «35
مـلـيــون دوالر أم ـيــركــي» .سـبــق حديث
ال ــوزي ــر اآلت ــي م ــن عــالــم ال ـط ــب ،تقرير
م ـ ـصـ ـ ّـور ل ـف ـت ــت فـ ـي ــه مـ ــديـ ــرة امل ـت ـحــف
ّ
ال ــوطـ ـن ــي ،آن مـ ـ ــاري ع ـف ـي ــش ،إل ـ ــى أن
الحفريات التي جرت في وسط بيروت
فــي تسعينيات ال ـقــرن املــاضــي أف ــرزت

مجموعة ّ
مهمة جدًا من القطع واملعالم
ّ
األث ــري ــة ال ـت ــي «ت ـفــســر ت ــاري ــخ املــديـنــة
ـاس الـ ــذيـ ــن س ـك ـن ــوه ــا س ــاب ـق ــا»،
وال ـ ـنـ ـ ّ
مــؤكــدة أن ــه مــن خــال املتحف الجديد
«سنخبر قصصًا عن الفترات الزمنية
امل ــاض ـي ــة ،كـعـصــر ال ـب ــرون ــز وال ـحــديــد
والـ ــرومـ ــانـ ــي وال ـب ـي ــزن ـط ــي واألم ـ ـ ــوي
والفينيقي واململوكي ...وكيف ّ
تطورت
هذه املنطقة» .ورأت عفيش في سياق
ّ
مــداخـلـتـهــا أن املـتــاحــف امل ــوج ــودة في
امل ــواق ــع األث ــري ــة (بـعـلـبــك وب ـيــت الــديــن
ً
وج ـب ـي ــل مـ ـث ــا) ت ـس ـت ـط ـيــع «ال ـت ــروي ــج
ل ـل ـث ـقــافــة امل ـ ــوج ـ ــودة ف ــي ك ــل امل ـنــاطــق
اللبنانية».
قد تكون بعض النيات «سليمة» ،وقد
يكون جزء من الكالم «صادقًا» .وال ّ
شك
ّ
في أن مشاريع كهذه ضرورية ومفيدة،
ّ
ل ـكــن مــا كـشـفــه بــاطــن ه ــذه األرض من
ّ
ّ
تلقاء نفسه ّال بــد مــن أن يغير قواعد
اللعبة ،ويخفف من «استماتة» ّ
عرابي
امل ـت ـحــف وال ـق ــائ ـم ــن ع ـل ـيــه ومـ ــن يقف
وراءهم إلنجازه.
ق ـبــل ال ــدخ ــول ف ــي ت ـفــاص ـيــل الـقـضـيــة
وآخر ّ
تطوراتها ،ال بد من اإلشارة إلى
ّ ّ
ّ
أن تل بيروت األثــري يمتد من واجهة
بيروت البحرية خلف القاعدة البحرية
ال ـحــال ـيــة ال ـتــاب ـعــة لـلـجـيــش الـلـبـنــانــي
حتى منطقة قريبة من موقع املتحف
املــاصــق للتل مــن الناحية الجنوبية
ويـ ـع ـ ّـد ام ـ ـتـ ــدادًا لـ ــه ،ومـ ــن خ ـل ـفــه نـجــد
بقايا السرايا الصغيرة لناحية ساحة
ّ
الشهداء ،علمًا بأن لتل بيروت األثري
امتدادات شرقًا وغربًا.
ّ
ال تـ ـتـ ـط ــل ــب مـ ـع ــرف ــة أهـ ـمـ ـي ــة م ـن ـط ـقــة
ال ـتــل الـكـثـيــر م ــن ال ـب ـحــث ،إذ يختصر
مــوقــع شــركــة «ســولـيــديــر» اإللكتروني
املسألة بفقرتني واضحتني مكتوبتني
ّ
على
بــاإلن ـك ـل ـيــزيــة ،ت ـســل ـطــان ال ـض ــوء ّ
نـ ـق ــاط أس ــاسـ ـي ــة .ي ـف ـي ــد الـ ـن ــص ب ــأن ــه
حــوالــى ع ــام  2500قـبــل امل ـي ــاد ،كانت
«بـ ـي ــروت ــا» ال ـك ـن ـعــان ـيــة ب ـل ــدة صـغـيــرة
ّ
مـ ـط ــل ــة عـ ـل ــى خ ـل ـي ــج ط ـب ـي ـع ــي ،حـيــث
تبحث الـسـفــن عــن م ــأوى .فــي الحقبة
الفينيقية« ،أن ـشــأت املــديـنــة ميناءين
ّ
وتوسعت الروابط التجارية في جميع
أن ـحــاء الـبـحــر األب ـيــض امل ـتــوســط ومــا
ب ـع ــده» ،قـبــل أن ينتقل املــركــز املـقـ ّـدس

ّ
يعد الموقع
المالصق لجريدة
«النهار» امتدادًا
لـ«تل بيروت األثري»
ّ
تولى المعمار
اإليطالي رينزو بيانو
تصميم المشروع

العثور على فسيفساء تعود إلى العصر البيزنطي

وزارة الثقافة:
ننتظر الملف

من الموقع (هيثم الموسوي)

واإلداري م ــع الـ ــرومـ ــان «مـ ــن مـنـطـقــة
ّ
الـ«تل» إلى الـ«فوروم» ،تحت ما يعرف
ال ـيــوم بـســاحــة الـنـجـمــة» .وف ــي الـفـتــرة
األمــويــة ،اسـتـعــاد الـجــزء الشمالي من
«ت ــل ب ـي ــروت» أهـمـيـتــه االسـتــراتـيـجـيــة
م ـ ــع ب ـ ـن ـ ــاء تـ ـحـ ـصـ ـيـ ـن ــات ت ـ ـطـ ــل ع ـل ــى
املـيـنــاء ،تـحـ ّـولــت ّأي ــام الصليبيني إلى
قلعة ج ــرى الـتـقــاتــل عليها عـلــى مــدى
ق ــرون… ْ
قصفها مــن قـبــل األسـطــولــن
ال ــروس ــي فــي ع ــام  1827والـبــريـطــانــي
ّ
ف ــي  ،1840ش ــكــل «ال ـض ــرب ــة الـقــاضـيــة
ّ
املتضررة التي لم يعد بناؤها».
للقلعة
ّ
وتـشـيــر «ســول ـيــديــر» إل ــى أن املتحف
امل ـن ـت ـظــر س ــ«ي ـح ـت ـف ــي ب ــاالك ـت ـش ــاف ــات
الكبيرة لعلماء اآلث ــار ،ويعيد إحياء
ق ـ ّـص ــة ن ـمــو وتـ ـط ـ ّـور هـ ــذه امل ــدي ـن ــة من
العصور القديمة إلى املاضي القريب».
يحتوي «تل بيروت» على نواة املدينة
الفينيقية وتحصيناتها ،كما ُيظهر
تـ ّ
ـوس ـع ـه ــا وال ـت ـغ ـي ـي ــرات الـ ـت ــي ط ــرأت

عليها عبر العصور ألسباب مختلفة
(سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،ط ـب ـي ـع ـي ــة ،اج ـت ـم ــاع ـي ــة،
حــروبّ ،)..
مقدمًا رواية تاريخية أثرية
ع ــن ت ــاري ــخ ه ــذه املــدي ـنــة ع ـلــى ام ـتــداد
األزمنة .ويجمع عدد من الخبراء الذين
ّ
اطلعوا على صور للموجودات على أن
ما تم العثور عليه حتى اآلن في موقع
يرقى للشك
ا ّلـ«ريفولي» ُيظهر بما ال
ّ
أن ــه ام ـت ــداد فـعـلــي لـلـتــل ،كـمــا أن ــه يقع
على حــدود أس ــوار بـيــروت الفينيقية.
وأزاحت الحفريات الستار قبل أسابيع
عــن فسيفساء بـيــزنـطـيــة ،مــع احتمال
وقــوع األركيولوجيني على آثــار ّ
تؤرخ
ل ـكــل ال ـح ـض ــارات ال ـت ــي تـعــاقـبــت على
ب ـ ـيـ ــروت ،ك ــاإلغ ــري ـق ـي ــة وال ـه ـي ـل ـل ـي ـن ـيــة
وال ـ ــروم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــة ،م ـ ـ ـ ـ ـ ــرورًا بـ ــاألمـ ــويـ ــن
والعباسيني والصليبيني واملماليك،
ً
وص ـ ــوال إلـ ــى ال ـع ـث ـمــان ـي ــن!؟ وهـ ــو مــا
ّ
أشـ ــار إل ـي ــه الـكـثـيــر م ــن املـتـخــصـصــن
وال ـنــاش ـطــن ال ــذي ــن رف ـع ــوا أصــوات ـهــم

الـتـحــذيــريــة فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،منها
جـمـعـيــة «ن ـح ــن» ال ـتــي أص ـ ــدرت بـيــانــا
بهذا الخصوص ّأول من أمــس (راجــع
ّ
ال ـكــادر) ،علمًا ب ـ ّـأن «األخ ـبــار» حاولت
ُ
زيارة املوقع ،إال أنها منعت من الدخول
والتقاط
الصور بطريقة «شرعية»ّ .
ّ
إذًا ،وبما أن هــذا املوقع غير املصنف
ي ـع ـ ّّـد امـ ـت ــدادًا ل ـل ـتــل ،وف ــي ظ ــل وج ــود
مــؤشــرات على املزيد من اآلثــار ّ
املهمة
ف ـ ــي بـ ــاطـ ــن هـ ـ ــذه األرض (ع ـ ـص ـ ـ َـريْ
حــديــد وغـيــرهـمــا ّرب ـم ــا)،
ال ـبــرونــز وال ـ ّ
ن ــاه ـي ــك عـ ــن أن ـ ـ ــه قـ ــد يـ ـك ــون ال ـش ــاه ــد
ال ــوح ـي ــد ع ـلــى ت ـ ّ
ـوس ــع امل ــدي ـن ــة خ ــارج
حــدود األســوار ,أال يجب إطــاع الرأي
العام على طبيعة اآلثار التي أفرزتها
ّ
ستتعدل خطة إنشاء
الحفريات؟ وهل
«م ـت ـح ــف ت ــاري ــخ ب ـ ـيـ ــروت» ب ـح ـيــث ال
ّ
ّ
تتضرر اآلثــار ،أم أن كل شيء سيبقى
ع ـل ــى ح ــال ــه ول ـ ــو ك ـ ــان ال ـث ـم ــن طـمــس
اكـتـشــاف كبير هــو متحف قــائــم بحد

ذاتـ ــه ملـصـلـحــة إق ــام ــة مـبـنــى «صــديــق
لـلـبـيـئــة ول ـل ـج ــوار امل ـح ـي ــط» ،وف ــق ما
ق ــال أن ـط ــوان شـعـيــا ذات مـ ـ ّـرة؟ أسئلة
كثيرة حاولنا وضعها في عهدة وزير
ال ـث ـقــافــة غ ـطــاس خ ـ ــوري ،الـ ــذي ب ــاءت
م ـحــاوالت ـنــا امل ـت ـك ــررة ل ـل ـتــواصــل معه
بالفشل ،إلى جانب املدير العام لآلثار
سركيس خوري الذي حاول استمهال
ال ـ ـن ـ ـشـ ــر ،ريـ ـثـ ـم ــا يـ ـحـ ـص ــل عـ ـل ــى إذن
ّ
رس ـمــي إلجـ ــراء ال ـح ــوار .ل ـكــن مـصــادر
ّ
مـقـ ّـربــة مــن الـ ــوزارة شــكـكــت فــي صحة
مــا «ي ـشــاع فــي وســائــل اإلع ــام وعلى
مواقع التواصل االجتماعي» ،مشيرة
ّ
إل ــى أن ــه لــم يـتــم تـقــديــم تـقــريــر رسمي
ّ
مفصل ملا تم اكتشافه .وحني تحصل
الــوزارة على املعلومات التي طلبتها،
س ُ
ـ«يبنى على الشيء مقتضاه»! لكن
ف ــي ال ـل ـح ـظــات األخ ـ ـيـ ــرة ،أرسـ ـل ــت لنا
وزارة الثقافة بيانًا استلحاقيًا ننشره
في مكان آخر من الصفحة.

أصدرت وزارة الثقافة اللبنانية بيانًا عن
الـحـفــريــات األثــريــة املكتشفة فــي موقع
م ـش ــروع «مـتـحــف ب ـي ــروت ال ـتــاري ـخــي».
وجاء فيه« :تجري حفريات موقع Bey
 208مــن قبل فــريــق أث ـ ًـري مــن الجامعة
اللبنانية ويعمل مباشرة تحت إإلشراف
الـعـلـمــي لـلـمــديــريــة ال ـعــامــة ل ــآث ــار حيث
ت ـت ـقــدم أع ـم ــال الـتـنـقـيــب وف ــق األص ــول
امل ـت ـب ـعــة م ــن ح ـفــر وت ــوث ـي ــق وتــوض ـيــب
القطع االثرية باملوازاة مع دراسة الكسر
الفخارية للمساعدة في تأريخ الطبقات
األثرية.
 لم تتخذ املديرية العامة لآلثار أي تدبيرفي شأن األعمال املنفذة من قبل الفريق
األثري في انتظار تسليمها ملفًا علميًا
أثريًا وفق األصول يظهر بشكل واضح
نـ ــوع امل ـك ـت ـش ـفــات وإمـ ـت ــداده ــا وجـ ــردة
باللقى األثرية املكتشفة لغاية تاريخه.
 يعمل الفريق األثري حاليًا على متابعةأع ـمــال الـتـنـقـيــب ،كـمــا يـقــوم فــريــق آخــر
بـمـتــابـعــة أعـ ـم ــال تــوث ـيــق ورس ـ ــم بـقــايــا
الفسيفساء املكتشفة لتحديد مصير
عرضها وفق األصول املتبعة.
 ّإن املديرية العامة لــآثــار تــدرك جيدًاأهمية تاريخ بيروت وما تم إكتشافه وما
تــم دمجه أو إع ــادة دمجه داخــل املباني
واألمثلة لكثيرة في هذا الخصوص.
 تم تلزيم دراسة التل األثري الى شركةهـنــدســة مـحـلـيــة ب ـهــدف تـحـضـيــر ملف
شــامــل حــول سبل تأهيل الـتــل األث ــري،
السيما أســواره ومداخله وفتحه الحقًا
أمام الزوار وفق مسارات منظمة إنطالقًا
ّ
من متحف تاريخ بـيــروت» .وتابعت أنه
فور إكتمال املعلومات العلمية املتعلقة
بــالـحـفــريــة األث ــري ــة ،س ـت ـعــرض الـنـتــائــج
على الرأي العام« ،مع التأكيد بأنها غير
مربكة فــي تقرير مصير اإلكتشافات
األث ــري ــة وه ــي تـعـمــل عـلــى ب ـنــاء متحف
ي ـل ـخ ــص تـ ــاريـ ــخ م ــدي ـن ــة ب ـ ـيـ ــروت وف ــق
األصول والشروط العاملية املتبعة».

