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تراث وآثار
بيوت بيروت في مهب الريح
هدم البيوت التاريخية ال يتوقف! والسبب يعود إلى أسعار
العقارات الخيالية وإلى عدم وجود أي قانون يحمي هذه األبنية
التي تحوي بني جدرانها هوية مدينة وتاريخها
جوان فرشخ بجالي
ج �ل��س س�ب�ع��ة اخ �ت �ص��اص �ي�ين ف ��ي عالم
الهندسة وال �ت��راث والترميم ينقاشون
وي� �ع ��رض ��ون ع �ل��ى ح �ف �ن��ة م ��ن املهتمني
موضوع تدمير بيوت بيروت التراثية.
ه��دف النقاش ال��ذي دع��ت إليه مؤسسة
س �م �ي ��ر ق �ص �ي ��ر إل� � ��ى إع � � � ��ادة موضوع
امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى ب � �ي� ��وت ب� � �ي � ��روت إلى
ال��واج �ه��ة .ف�ه��وي��ة ال�ع��اص�م��ة ب��ات��ت على
املحك بسبب التدمير القائم .رأت منى
ح�ل�اق امل�ه�ن��دس��ة وال �ع �ض��و ف��ي جمعية
 APSATأن «أس ��اس املشكلة يكمن في
ع��دم وج ��ود أي ق��ان��ون خ��اص باألبنية
التراثية ،فهي تتبع حتى اليوم قانون
اآلثار الذي يحمي البيوت املصنفة على
الئ�ح��ة ال�ج��رد ال�ع��ام فحسب .وبالتالي،
أص�ب�ح��ت امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ب�ي��وت بيروت
القديمة تقوم على حسن نية املالكني».
وأعطت حالق ملحة مختصرة عن مشكلة
املحافظة على نسيج بيروت العمراني،
التي بدأت في تسعينيات القرن املاضي.
وت ��رى ح�ل�اق أن «امل�ح��اف�ظ��ة الصحيحة
ي�ج��ب أن ت�ح�ص��ل ف��ي ت�م��اس��ك النسيج
ال �ع �م��ران��ي ،أي امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى منطقة
واحدة في مختلف أوجه حياتها .بيوت
قديمة مع سكانها ودكاكينها وأزقتها
وحرفييها ،ذل��ك ه��و النسيج العمراني
ال��ذي يعطي للمنطقة هويتها النابعة
من نمط الحياة الخاص بها».
وفي عام  1995عمل فريق من املهندسني
على تحديد املناطق التي يجب املحافظة
ع �ل �ي �ه��ا ،ل �ك��ون �ه��ا ت �ح ��وي ه� ��ذا النسيج،
ف �ك��ان��ت ال �ن �ت �ي �ج��ة س �ب��ع م �ن��اط��ق تحيط
بوسط بيروت وعددًا من األبنية يصل إلى
 !1016وإلب��راز سياسة الدولة اللبنانية،
بعد ال�ت��وص��ل إل��ى ه��ذه ال�خ��رائ��ط ،عملت
الحكومات على إع��ادة تحديد الخرائط
في بيروت لتقليص عدد املباني .وأدرجت
التصنيف،
لوائح «لتحرير» البيوت من
ً
فأتت الالئحة الثانية ب �ـ 520منزال يمكن
ه��دم  250واح � �دًا م�ن�ه��ا .وب��ال�ط�ب��ع ،وافق
مجلس ال� ��وزراء ع�ل��ى ه��ذه ال�ل��وائ��ح التي

املباني القديمة تحاط
بأبراج عالية

ي�ع�م��ل ع�ل��ى أس��اس�ه��ا ال �ي��وم ل �ه� ً�دم بيوت
بيروت القديمة ،وقد أزيل  77منزال مدرجًا
خالل السنوات القليلة األخيرة.
وبما أن سياسة ال��دول��ة الحالية تقضي
ً
أوال وأخيرًا بعدم املحافظة على التاريخ،
ال ي��زال مشروع قانون حماية املمتلكات
الثقافية الذي ّ
أقره مجلس الوزراء يدرس
في اللجان النيابية منذ أكثر من سنتني!
وفي انتظار ّ
تغير ما على صعيد الدولة،
أت � � ّ�م أف � ��راد مً ��ن امل ��رص ��د امل ��دن ��ي «مجال»
مسحًا شامال لألبنية التراثية في بيروت
لتحديث الخرائط والتأكد مما أزيل ومما
بقي صامدًا .وقال مدير املرصد واملدرس
ف ��ي ج��ام �ع��ة االل� �ب ��ا ـ �ـ �ـ �ـ �ـ ال �ب �ل �م �ن��د ،سيرج
يازجيّ ،إن «املحافظة على املباني الباقية
لن تتحقق إال من خالل الدعم السياسي
ل�ل�م�ش��روع ،ل ��ذا ي�ج��ب أن ي �خ��رج النقاش
م��ن ن �ط��اق ال �ج��ام �ع��ات وال �ل �ج��ان األهلية
وال�ج�م�ع�ي��ات ،وي�ج��ب العمل ألخ��ذ الدعم

ال�ف�ع�ل��ي وال�ح�ق�ي�ق��ي م��ن أص �ح��اب القرار
وال �ن �ف ��وذ» .وك��ان��ت «م� �ج ��ال» م��ن الرواد
ف ��ي إط �ل��اق م� �ش ��روع «ال � � ��درب السياحي
الكتشاف زقاق البالط» ،الذي انطلق في
تشرين الثاني املاضي وهدف إلى تعريف
الناس بمنطقة زق��اق البالط التاريخية.
ّ
ولكن امل�ش��روع ،بحسب اليازجي« ،أساء
إلى زقاق البالط أكثر مما أفادها» .فهناك
م�ع�ض�ل��ة ت �ط��ال امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى البيوت
ال�ت��اري�خ�ي��ة َوت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء ع�ل�ي�ه��ا ،إذ
إن��ه كلما ُيلفت نظر املهتمني إل��ى بعض
ال �ب �ي��وت ال �ق��دي �م��ة وامل �ه �م��ة ه �ن��دس �ي��ًا أو
اج�ت�م��اع�ي��ًا ي �س��ارع أص �ح��اب ال�ع�ق��ار إلى
ت�خ��ري�ب�ه��ا ل ��درج ��ة أن �ه��ا ت �م��س السالمة
ال �ع��ام��ة ف �ت �ه��دم .وه ��ذا م��ا ي�ح�ص��ل اليوم
البالط.
مع بيت السيدة فيروز في زق��اق ُ
فخالل مشروع «الدرب السياحي» ،أدرج
امل� �ن ��زل ع �ل��ى ج � ��دول ال � ��زي � ��ارات ،م ��ا دفع

أسعار
العقارات
تهدد
بيوت
بيروت
التاريخية

ب �ل��دي��ة ب� �ي ��روت إل ��ى ال �ع �م��ل ع �ل��ى شرائه
ب �ه ��دف امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل �ي��ه« .ل� �ك ��ن ،ق �ب��ل أن
ت�ن�ت�ه��ي م �ع��ام�ل�ات ال� �ش ��راء ،ب ��دأ صاحب
العقار بتخريب املبنى م��ا س�ي��ؤدي على
األرج��ح إلى هدمه» ،هذا ما أك��ده العضو
ف ��ي م �ج �ل��س ب �ل��دي��ة ب� �ي ��روت رال � ��ف عيد.
وقال عيد إن «البلدية تتضامن مع أفراد
املجتمع املدني وتطالب باملحافظة على
البيوت القديمة لكي يبقى لهذه املدينة
هوية ،وخاصة أن��ه ليس لها أي «كلمة»
في موضوع املحافظة ،ألن ق��رارات الهدم
تصدر من املديرية العامة للتنظيم املدني
مستعدة
ووزارة الثقافة .وأكد أن البلدية
ّ
ألن تستملك ال�ع�ق��ارات املهمة إذا تطلب
األم� ��ر ذل � ��ك» .ه �ن��ا ،ي �ج��در ال �ت��وض �ي��ح أنه
يمكن هدم البيوت املصنفة إذا ما حصل
املالك على ورقة من ّ بلدية بيروت تفيد بأن
املنزل مصدع ويمثل خطرًا على السالمة
ّ
العامة! وي��رد عيد ب��أن البلدية ليس لها
ش��رط��ة لتضعها ع�ل��ى ال�ب�ي��وت املصنفة،
وال يمكن ت�ف��ادي ه��ذا ال��واق��ع إال بإصدار
ق��ان��ون ي�ح�م��ي ه��ذه امل�م�ت�ل�ك��ات وينصف
أص �ح��اب �ه��ا وي��ردع �ه��م ف ��ي آن واح � ��د عن
امل�س��اس بها .ويطالب عيد بقانون بناء
خاص بمدينة بيروت يعمل على أساسه
للتصنيف واملحافظة.
وكانت القوانني الخاصة باملدن القديمة
ق��د ب� ��دأت ت �ش��ق ط��ري�ق�ه��ا ف��ي ل �ب �ن��ان عبر
مشروع اإلرث الثقافي حيث صدر قانون
ّ
موحد لصور وطرابلس وبعلبك وجبيل
النسيج
ي �ح ��دد ك �ي �ف �ي��ة امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى
ّ
العمراني في األحياء القديمة .وقد تطلب
إص��دار هذا القانون  6سنوات من العمل
ال� ��دؤوب ،وع��ام��ل ال��وق��ت ه��و م��ا ال تملكه
ب� �ي ��روت! ف��ال��وق��ت ه ��و ح��ال �ي��ًا أك �ب��ر عدو
لهوية ب�ي��روت وبيوتها التراثية .فكلما
ارت�ف�ع��ت أس�ع��ار ال�ع�ق��ارات ازداد الضغط
على األبنية التراثية ومالكيها ،وتقدمت
ب �ي��روت ال �ق��دي �م��ة خ �ط��وة ن �ح��و الهاوية،
ل �ت �ص �ب��ح ه � ��ذه امل ��دي� �ن ��ة ال �ع ��ري �ق ��ة أشبه
بدبي وشانغهاي وغيرهما .م��دن بنيت
�اض ،أم��ا ب �ي��روت ال�ت��ي تعمل على
ب�لا م � ٍ
تقليدهم فتدفن ماضيها بيدها.

الينابيع الفلسطينية أصبحت مطاهر للتعميد اليهودي
القدس ــ أسامة العيسة
ت �ق��ع ق �ب��ال��ة م�س�ت��وط�ن��ة م �ع��ال �ي��ه عاموس
في ّ
برية القدس بئر رومانية ،لم يعطها
ال��رع��اة الفلسطينيون اس�م��ًا ألن�ه��ا تشبه
والرومانية
م� �ئ ��ات اآلب� � � ��ار ال �ك �ن �ع��ان �ي��ة
ّ
والبيزنطية املنتشرة في فلسطني .ولكن
امل �س �ت��وط �ن�ي�ن ق� � � � ّ�رروا أن� �ه ��ا ب �ئ��ر يوسف.
وبالطبع ،مع االسم التوراتي أتى التغيير
لوظيفة البئر ،التي كان البدو يقصدونها
ليشربوا ويسقوا حيواناتهم منها .فهي
ال �ي��وم م�ق�ص��د للتعميد ال �ي �ه��ودي .أي إن
ّ
ويستحمون
املستوطنني يأتون إلى البئر
ً
ع��راة ف��ي مائها ،باعتباره م��اء بكرًا نقيًا،
وه � ��و م� ��ا ي� �ت ��واف ��ق ب��ال �ن �س �ب��ة إل �ي �ه ��م مع
ّ
اليهودية .وم��ا ج��رى في
شعائر التعميد
ب �ئ��ر ي��وس��ف ه ��و ق �م��ة ج �ب��ل ال �ج �ل �ي��د ،في
م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ت�ح��وي��ل ع ��دد ال ي�ح�ص��ى من
اآلب ��ار وال�ي�ن��اب�ي��ع وال �ع �ي��ون الفلسطينية
األث��ري��ة م��ن جانب مجموعات م��ن اليهود
ّ
أطلقوا على هذه اآلبار اسم
املتدينني .فقد ُ
َ
«املطاهر» ،وهي تستعمل ملمارسة طقوس
ال �ت �ع �م �ي��د وال � �ط � �ه� ��ارة ع �ب ��ر االستحمام
ف�ي�ه��ا ع � ��راة .وب��ال �ط �ب��ع م��ع ت�غ�ي�ي��ر معالم
ّ
الفلسطينيون من
العيون والينابيع ُمنع

االق �ت ��راب م�ن�ه��ا .اح �ت�لال ال�ي�ه��ود للعيون
واآلب� � ��ار األث ��ري ��ة ي��أت��ي ت �ن �ف �ي �ذًا للتقاليد
ال �ت��ي ت�ف��رض�ه��ا ال�ش��ري�ع��ة ،فبالنسبة إلى
ّ
اليهود طقس التطهر ال يجوز إال في مياه
األمطار والينابيع ،ومن املفضل أن يجري
يوم الجمعة .لذا يأتون فرديًا أو جماعيًا
إلى الينابيع ليغطسوا في مائها .وتجدر
اإلش ��ارة إل��ى أن امل�ت��دي�ن�ين ال�ي�ه��ود ،الذين
يلبسون أردي ��ة ط��وي�ل��ة ،وت�ض��ع نساؤهم
ّ
أغ�ط�ي��ة ع�ل��ى رؤوسً �ه��ن ،ال ي�ش�ع��رون بأي
حرج من القفز ع��راة إلى البرك .وملمارسة
طقوسهم الدينية بكل راحة ،عملت الدولة
ال�ع�ب��ري��ة ع�ل��ى ت��وف�ي��ر ال ��وص ��ول إل ��ى هذه
ال�ع�ي��ون وع�ل��ى ح��راس�ت�ه��ا ،وت��دم�ي��ر اآلثار
ال� �ت ��ي ع �ل �ي �ه��ا إلع �ط��ائ �ه��ا ب� �ع�ُ �دًا تاريخيًا
واح �دًا ...ففي عني الحنية مثال ك��ان يمكن
حتى قبل سنوات قليلة رؤية آثار الكنيسة
البيزنطية التي بنيت العني عليها .ولكن
ّ
اليوم أصبحت حجارتها ّ
ومشوهة
مدمرة
ب�ك�ت��اب��ة رم ��ز ج��دي��د ،ي �ت��واف��ق م��ع طبيعة
مستخدميها ،وه��و نجمة داود ،وكانت
سلطة اآلث ��ار اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ق��د ع�م��دت إلى
ن �ق��ل ال �ح �ج ��ارة ال �ب �ي��زن �ط �ي��ة ال �ت ��ي تحمل
نقوشًا للصليب إلى مخازنها.
وم� � ��ن ب �ي��ن ال � �ع� �ي ��ون ال � �ت� ��ي ج� � ��رى تغيير

ّ
متدينون يهود يمارسون طقوس الطهارة في عني املاء الرومانية في برية القدس« ،بئر يوسف»
وظيفتها مجموعة م��ن ال�ع�ي��ون ف��ي تالل
ال �ق��دس ال�ج�ن��وب�ي��ة ،ح�ظ�ي��ت ب�ش�ه��رة لدى
أج ّ�ي��ال م��ن ال��رح��ال��ة امل�س�ت�ش��رق�ين ،الذين
ُخ ��ل ��دوه ��ا ب ��رس ��وم وص � ��ور فوتوغرافية
نشرت على نطاق واسع في الغرب .وخالل
ال�ح��رب العربية ـــــ اإلسرائيلية ع��ام 1948
ض� ّ�م ح�ك��ام ال��دول��ة ال�ع�ب��ري��ة املنطقة التي
تقع فيها الينابيع عن طريق املفاوضات،
ب �ع��دم��ا ف �ش �ل�ّ�وا ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق ذل� � ��ك ،خالل
املعارك .إذ تمكن موشى ديان ،رئيس الوفد
اإلسرائيلي ملباحثات الهدنة ف��ي جزيرة

رودس ،م��ن إق �ن��اع ال �ط��رف ال�ع��رب��ي ،بضم
ه ��ذه امل�ن�ط�ق��ة إل ��ى ح ��دود ال��دول��ة الوليدة
ب �ت �ق��دي �م��ه خ ��رائ ��ط م� ّ
�زي �ف��ة ت �ش �ي��ر إل� ��ى أن
املنطقة تقع ضمن املنطقة الحرام ،وتحت
السيادة اليهودية ،فيما هي كانت تحت
س�ي�ط��رة ال �ق��وات ال�ع��رب�ي��ة .وم��ن الينابيع
املفضلة ل��دى اليهود املتدينني ،ما يطلق
عليها الفلسطينيون اس��م «ع�ي�ن عليك»،
بينما ّ
يسميها اليهود «العني البيضاء»،
وه��ي مثل ب��اق��ي الينابيع تمتد إل��ى عدة
ّ
وتكون ما يشبه
أمتار في باطن الجبال،

الشالالت داخل األنفاق املبنية من حجارة
قديمة ،تشهد على حضارة تعود إلى أكثر
من ثالثة آالف عام في املكان .ولكن ،يحاول
اليهود طمس هذا الواقع التاريخي بحفر
ش �ع��ائ��ر ع �ب��ري��ة ع �ل��ى ال �ح �ج ��ر .واهتمام
اليهود باآلبار طاول حتى املراكز الدينية
اإلس�ل�ام� �ي ��ة وامل �س �ي �ح �ي ��ة .ف �ق ��د سيطرت
ّ
املتدينني اليهود على عني
مجموعة م��ن
غرب
�رة،
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ُ
ال �ق��دس ،ال �ت��ي ك��ان��ت ت�س�ت�خ��دم كمتوضأ
للمصلني .ولكن املستوطنني ّ
حولوها إلى
ً
مكان للتعميد ،فيدخلون ع��راة إلى النفق
ّ
امل �ح �ف��ور ف ��ي ال �ص �خ��ر ،األم� ��ر ال� ��ذي يعده
أهالي القرية املشردون استفزازًا ملشاعرهم
ّ
الدينية ،وي�ع��ده اآلث��اري��ون تدميرًا جديدًا
ت�ح��ت س �ت��ار ال��دي��ن ل�ل�ع�ي��ون األث ��ري ��ة .كما
ّ
املتدينون في منطقة سلوان على
سيطر
البركة املرتبطة بالتقليد املسيحي ،على
أن �ه��ا امل� �ك ��ان ال � ��ذي ش �ه��د أع �ج��وب��ة شفاء
األعمى ،وتقع ضمن منطقة تطلق عليها
سلطات االحتالل اسم مدينة داود.
ف��ي ُ ع�م�ل�ي� َ�ة ت�ه��وي��د األرض الفلسطينية،
ل��م ت �س �ت �ث��ن ال �ع �ي��ون وال �ي �ن��اب �ي��ع واآلبار،
ّ
وك��ال �ع��ادة إن �ه��م ي �ق��دم��ون رواي � ��ة جديدة
عنها.

