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تراث وآثار
تجميد موقع المرفأ في بيروت
انتهت الحفريات األثرية
في موقع املرفأ في وسط
بيروت .ترك علماء اآلثار املوقع
بعد عمل دام أكثر من عشرة
أشهر .غطوا اآلثار املكتشفة
بالرمال لحمايتها من عوامل
الطقس ّ
وانكبوا يدرسون
املكتشفات .الكل ينتظر قرار
وزير الثقافة في املحافظة
واالستمالك أو والردم
جوان فرشخ بجالي
موقع املرفأ في العقار الرقم  1474الذي
تمتلكه شركة ع��ودة ـــــ س��ردار في وسط
ب�ي��روت خلف بناية النهار .ه��ذا العقار
ه ��و ام � �ت� ��داد مل ��وق ��ع ال� �ت ��ل األث � � ��ري الذي
ط��ال�ب��ت منظمة ا ّل�ي��ون�س�ك��و باملحافظة
ّ
ع�ل �ي��ه ب��أك �م �ل��ه ،ألن � ��ه ي �ح��وي آث � ��ارًا تعد
ف ��ري ��دة م ��ن ن��وع �ه��ا ف ��ي ل �ب �ن��ان .وجرت
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل �ي��ه ،وق ��د أدرج ف��ي الئحة
امل��واق��ع األث��ري��ة وال�س�ي��اح�ي��ة ف��ي لبنان.
لكن ه��ذا ال��واق��ع ل��م يمنع سوليدير من
ب �ي��ع ال �ع �ق��ار إل� ��ى ال �ش��رك��ة ،ال �ت��ي كانت
مدركة أن ما قد يحويه باطن األرض من
آثار قد يحول دون قدرتها على تشييد
م�ب�ن��اه��ا ،ب�ح�س��ب ق��ان��ون اآلث � ��ار ،لكنها
ّ
ومولت الحفريات
أبقت «استثمارها»،
األثرية ملدة سنة تقريبًا ،فأتت النتائج
م��ذه �ل��ة ع �ل��ى ص �ع �ي��د ت� ��اري� ��خ بيروت.

لم تعد اآلثار
المكتشفة قبل عشر
سنوات جزيرة وسط أبنية

وي �ش��رح م��دي��ر ال �ح �ف��ري��ات ف��ي املديرية
ال �ع��ام��ة ل�ل�آث��ار ،ال��دك �ت��ور أس �ع��د سيف،
ُ
أن ��ه ع �ث��ر ع �ل��ى ك �ب��رى امل ��راح ��ل الكبيرة
م��ن ت��اري��خ ال �ع��اص �م��ة .ف �ه �ن��اك الفيالت

البيزنطية الفخمة ،واملصانع الرومانية
الكبيرة ،والبيوت الهيلينستية الرائعة
ّ
املعبدة
ال �ج �م ��ال ،وال� �ط ��رق ال�ف�ي�ن�ي�ق�ي��ة
وأبراج املراقبة العسكرية وأسوار املدينة
الفينيقية التي كانت تشرف على املرفأ
القديم 3000 .سنة تتراكم هناك.
وي �ش��رح س�ي��ف ع��ن امل�ك�ت�ش�ف��ات ّف��ي هذا
املوقع ال��ذي يكمل التسميتني املتبعتني
للمنطقة :التل األث��ري أو التل الفينيقي،
ً
ن�س�ب��ة إل ��ى امل�ك�ت�ش�ف��ات ال �ت��ي ت �ع��ود إلى
ه��ذه الفترة ،من ج��دران دفاعية وأسوار
للمدينة وط��رق ّ
معبدة تقود إل��ى املرفأ.
ويكشف سيف عن العثور على «تكملة
للطريق الفينيقية التي كانت تقود إلى
املرفأ الذي يقع في تقاطع شارعي فوش

وال�ل�ن�ب��ي ،وال�ط��ري��ق م��رص��وف��ة بحجارة
ك�ب�ي��رة .واك�ت�ش��ف ال�ف��ري��ق ب��رج��ًا دفاعيًا
َ
وأسوار
م ��رب ��ع ال �ش �ك��ل ع��رض��ه م� �ت ��رانً ،
امل��دي �ن��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ق��د ظ �ه��رت أوال في
العقارات املجاورة» .وقد بدأ شكل املدينة
تعد
الفينيقية ي�ع��رف أك�ث��ر وأك �ث��ر ،ول��م ّ
اآلث��ار املكتشفة قبل عشر سنوات تمثل
جزيرة تاريخية في وسط مبان حديثة،
بل بدأت تتوسع لتشمل كل التل القديم
وتتبلور معه صورة بيروت الفينيقية.
واك�ت�ش��ف ال�ع�ل�م��اء ،بحسب ًس�ي��ف ،فوق
امل �س �ت��وى ال �ف �ي �ن �ي �ق��ي م� �ن ��زال ي �ع ��ود إلى
الهيلينستية شبه املجهولة في
الفترة
ّ
طابقني ،وهو
�ن
�
م
�ف
�
�ؤل
�
م
�زل
�
ن
�
مل
ا
�روت.
ُب�ي�
ّ
ه ��دم ع�ل��ى أث��ر ح��ري��ق ق ��وي ،ل�ك��ن دراسة

ش�ك�ل��ه ال �ه �ن��دس��ي واألغ� � ��راض املكتشفة
تقود إلى معرفة تفاصيل الحياة اليومية
ف ��ي ه � ��ذه امل ��دي� �ن ��ة ق �ب��ل  2300س� �ن ��ة ،إذ
يبدو أننا عثرنا على الساحة الداخلية
ل �ل��دار وك��ان��ت مسقوفة بخشب يصعب
احتراقه ،اكتشف العلماء مقعدًا خشبيًا
ّ
أوان
م�ج��وف��ًا داخ�ل��ه كأنما لتوضع فيه ّ ٍ
فخارية من أجرار للمياه العذبة .وتزين
الجداريات الخاصة في تلك الفترة جدران
غرف املنزل الذي عثر بداخله على ٍّ
كم من
ّ
ّ
املحلية الصنع ،مع قسم آخر
الفخاريات
م �س �ت��ورد م��ن امل� ��دن ّاإلغ��ري �ق �ي��ة ويتميز
بملمسه الناعم ،ويؤكد ّ تواصل التجارة
بني هذه املدن .ويبدو أن املوقع استعمل
في الفترة الرومانية للصناعات ،فهناك
أجران واسعة وأفران كبيرة يقول سيف
ُإن��ه يمكن ال�ق��ول دون ال�ج��زم إن�ه��ا كانت
تستعمل لصباغ األقمشة .أما في الفترة
ّ
وتحولت
البيزنطية ،فتوسعت املدينة
املناطق الصناعية سابقًا إل��ى سكنية،
ف�ش� ّ�ي��دت ف��وق األج ��ران ف�ي�لا م��ن طابقني
غطت أرض� ّ�ي�ت�ه��ا قطع م��ن الفسيفساء».
وم � ��ن امل ��ؤك � ُ�د أن � ��ه ك � ��ان ل �ل �ع �ق��ار طبقات
أثرية أخرى أزيلت في خمسينات القرن
امل ��اض ��ي ح �ي �ن �م��ا ب � ��دأت ع �م �ل �ي��ة تشييد
األبنية في بيروت.
وك��ان��ت ال��دول��ة اللبنانية ق��د اتفقت مع
ص �ن��دوق ال �ن �ق��د ال �ك��وي �ت��ي ع �ل��ى تمويل
إن�ش��اء متحف ف��ي وس��ط ب�ي��روت يجمع
املكتشفات األثرية للحفريات .وللصدفة،
فهذا املتحف ُ
سيبنى على بعد عشرات
ُ
األم �ت��ار ع��ن م��وق��ع امل��رف��أ ،ف�ه��ل ي�ع�ق��ل أن
ّ
�ي ح ��د ذات� ��ه متحف
ي��دم��ر م��وق��ع ه ��و ف � ُ
للحقب التاريخية ،لتنقل أغ��راض��ه إلى
املتحف؟
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