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تراث وآثار
األرشيف األثري لدونان سيعود إلى لبنان
أرشيف عالم اآلثار الفرنسي
موريس دونان ،الذي عمل 58
سنة في لبنان سيعود بعد
بقائه ثالثة عقود في جنيف.
بهذا تكتمل املعلومات عن
جبيل لتعاد كتابة تاريخها
جوان فرشخ بجالي
م��وري��س دون ��ان ،ع��ال��م آث��ار فرنسي عمل
ف��ي لبنان خ�لال ال�ق��رن امل��اض��ي ألكثر من
خمسني ع��ام��ًا ،دأب خاللها على الكشف
ع�ل��ى أك�ب��ر امل��واق��ع األث��ري��ة .اس�م��ه يقترن
ب��اس��م ج �ب �ي��ل ،ف �ه��و م �م��ن ك �ش �ف��وا املوقع
وأخ ��رج اآلث ��ار إل��ى ال�ن��ور .وق��د عمل على
ت��أس �ي��س «ق �س��م األث� ��ري� ��ات» خ �ل�ال فترة
االنتداب الفرنسي ،وترأس القسم .ولكن،
م ��ع ت�غ�ي��ر ال ��واق ��ع ال �س �ي��اس��ي واستقالل
ل � �ب � �ن� ��ان ،س � ��اه � ��م دون � � � � ��ان ف � ��ي تأسيس
املديرية العامة لآلثار التي أبقت له على
امتيازاته ،فبقي الناهي واآلمر في مواقع
جبيل ،وأشمون في صيدا وأم العمد في
ال�ن��اق��ورة .اخ�ت��ار امل��واق��ع التي عمل فيها
ب��إت �ق��ان .ف �ه��و م�ه�ت��م ب ��اآلث ��ار الفينيقية
والكنعانية ،وعمل على نبش املواقع التي
بتأن
ت�ع� َّ�ود إل��ى تلك ال�ف�ت��رات ف�ق��ط .عمل ٍ
خمسني سنة مالحظاته
ودون على مدى ّ
ف��ي دف��ات��ره التي مثلت أرشيفه الضخم.
أرشيف ما لبث أن أرسله إلى خارج لبنان
مع اندالع الحرب األهلية.
وكتب دونان رسالة شرح فيها مالبسات
ان�ت�ه��اء ح�ف��ري��ات جبيل وأس �ب��اب هروبه
إل��ى فرنسا ،ونشرت جامعة جنيف هذه

موقع جبيل حفره دونان فأخرجه من النسيان وبقيت أسراره في أرشيفه

اسمه يقترن
باسم جبيل فهو ممن
كشفوا الموقع وأخرج
اآلثار إلى النور

امل��دون��ة على موقعها اإللكتروني ،وهذه
ترجمة أجزاء منها:
 1969ومع انتهاء حرب كيبور (يوم
«سنة
ُ
الغفران) انتخب رئيس جديد للجمهورية
اللبنانية ال��ذي أعلن قانونًا وظف خالله
ع� �م ��ال ال� �ح� �ف ��ري ��ات .ف��ان �ت �ه��ى ب ��ذل ��ك قرار
التنقيب األثري في جبيل .وفي ربيع 1975
ان��دل�ع��ت ال�ح��رب اللبنانية الرهيبة التي
ّ
فتخوفت من األسوأ
دامت كل سنة .1976
وح �ض��رت ل�ن�ق��ل ك��ل م ��دون ��ات الحفريات
األث��ري��ة ومكتبتي ال�خ��اص��ة إل��ى فرنسا،
ون �ق �ل��ت ت �ل��ك األم �ت �ع��ة ك �ل �ه��ا س �ن��ة ،1975
ورتبتها ف��ي منزلي ف��ي ال�س��اف��وا .وسنة

بيروت التي
 1978أخبرت بأن شقتي ُفي
ُ
كنت أسكنها منذ  1942قد قصفت ونهبت.
وف ��ي س �ن��ة  ،1979اح �ت��ل الفلسطينيون
م �ن��زل��ي ال �خ ��ال ��ي ف ��ي م ��وق ��ع أش� �م ��ون في
صيدا .في سنة  1980أبلغت بأن كل القطع
املكتشفة في موقع معبد أشمون،
األثرية
ُ
والتي كانت تحفظ في مخازن املوقع ،قد
نقلت إلى قلعة جبيل في مهلة ال تتخطى
الثمانية أيام نظرًا لتكرار عمليات النهب
للموقع .وفي سنة  ،1981وحينما كنت في
إجازة في فرنسا ،وصلني الخبر بأن أعود
إل��ى ل�ب�ن��ان ع�ل��ى ن�ح��و ط ��ارئ ألت��أك��د مما
سرقه أفراد من حزب سياسي من مخازن

كميونات
جبيل (السرقات توازي خمسة
ُ
صغيرة) .وفي أيلول من تلك السنة أعيد
إل�ي�ن��ا ث�لاث��ة ك�م�ي��ون��ات ع�ل��ى أس ��اس أنها
م�ح� ّ�م�ل��ة ب��ال�ق�ط��ع األث��ري��ة امل �س��روق��ة ولكن
ب �ع��د ال �ف �ح��ص ت��أك��دن��ا م��ن أن ب�ع�ض��ًا من
ال �ق �ط��ع امل ��وض ��وع ��ة ف ��ي ت �ل��ك الصناديق
ل �ي��س أث��ري��ًا وال �ق �س��م اآلخ� ��ر م�ك�ت�ش��ف في
م��واق��ع مغايرة لجبيل وأش �م��ون ...وعدت
ف ��ي ك ��ان ��ون ال� �ث ��ان ��ي  1983إل � ��ى بيروت
ألكتشف أن أغراض بيتي ومكتبي خبئت
ف��ي مطابخ امل��رك��ز الفرنسي .فكانت هذه
ال��رح �ل��ة ن�ه��اي��ة امل �ط��اف إل ��ى ل�ب�ن��ان حيث
ع�م�ل��ت ل � �ـ 58س�ن��ة ف��ي ال �ح �ف��ري��ات األثرية
امل �ت��واص �ل��ة» .ال�ت�ن�ق�ي�ب��ات األث��ري��ة املكثفة
ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا دون ��ان ،أب�ع��دت��ه ع��ن النشر
العلمي املفصل باملعنى امل�ت�ع��ارف عليه
حاليًا .فكتبه كانت مجرد ألبومات صور
للقطع املكتشفة من دون إعطاء تفاصيل
دق�ي�ق��ة ع��ن كيفية االك �ت �ش��اف��ات .م��ا ّ
حول
ج�ب�ي��ل إل ��ى م��وق��ع أث ��ري ن�ج�ه��ل تفاصيل
تاريخه والتسلسل الزمني للحقبات التي
ّ
عرفتها املدينة .فهناك نظريات ع��دة عن
دور امل �ب��ان��ي األث��ري��ة م��ن دون أي تأكيد
على ذل��ك ،ن�ظ�رًا الستحالة ال��وص��ول إلى
أرشيف دونان .هذه الدفاتر كانت مخبأة
في مكتبات جامعة جنيف التي حافظت
عليها ،والتي تعيدها األسبوع املقبل إلى
لبنان.
س �ي �ع��ود ه ��ذا «ال �ك �ن��ز» ع ��ن االكتشافات
األثرية إلى لبنان بجهود املديرية العامة
لآلثار وبإشراف وزارة الثقافة ،وسيعقد
ال��وزي��ر سليم وردة لهذا ال�ح��دث مؤتمرًا
ص �ح��اف �ي��ًا ّي �ش��رح ف �ي��ه أه �م �ي��ة األرشيف
الذي سيوفر لعلماء اآلثار فرصة فهم ما
لم ُيعرف عن جبيل ،وستعاد كتابة جزء
من تاريخ لبنان القديم.

