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تراث وآثار
الدمار يمتد إلى بيوت ساحل علما
لم يعد تدمير البيوت
األثرية حكرًا على بيروت،
الضواحي.
بل امتد ليطال
ّ
فها هي البيوت التراثية
في ساحل علما تندثر أمام
جرافات املقاولني ،رغم أنها
كانت في حالة جيدة جدًا من
املحافظة والجمال .خرق آخر
لقرار عدم الهدم الذي أقره
مجلس الوزراء
جوان فرشخ بجالي
ساحل علما ،منطقة قد ال يعرف الكثيرون
م��وق�ع�ه��ا .ف�ه��ي ت�ل��ك ال �ت�ل�ال ال �ت��ي تفصل
بني جونية وكازينو لبنان على الطريق
ال ��دول �ي ��ة ب�ي�ن ب� �ي ��روت وال� �ش� �م ��ال .قربها
م��ن ال �ط��ري��ق ال��دول �ي��ة ح� ّ�ول �ه��ا م �ن��ذ أكثر
مرغوبة،
م��ن عقدين إل��ى منطقة سكنية
ّ
ف��اس�ت�ه��دف�ه��ا امل �ق��اول��ون ،وخ �ص��وص��ًا أن
م��وق �ع �ه��ا ال �ج �غ��راف��ي م �ط��ل ع �ل��ى خليج
جونية وتعطى رخص البناء فيها لعشر
طبقات ،مع السماح باستعمال مساحة
ال�ع�ق��ار .فبسرعة ك�ب�ي��رة ،ت�ح��ول��ت التالل
ال �خ �ض��راء إل ��ى غ��اب��ات ب ��اط ��ون .الكثافة
ال �س �ك��ان �ي��ة م��رت �ف �ع��ة ج � � �دًا ،واملساحات
ال � �خ � �ض� ��راء ب� ��ات� ��ت ن � � � ��ادرة ج � � � �دًا ،إال في
ال�ع�ق��ارات التي تحوي بيوتًا قديمة .من
هنا ،بدأت عملية استهداف هذه البيوت.
وف��ي أس�ب��وع واح��د خسرت ساحل علما
اث�ن�ين م��ن بيوتها التراثية ذات القرميد
األح� �م ��ر وال �ث�ل�اث��ة ق �ن��اط��ر امل �ن �ح��وت��ة في
الحجر األبيض .بيتان كانا بحالة جيدة
ج � �دًا ،ل �ك��ن «ل�ع�ن�ت�ه�م��ا» أن �ه �م��ا محاطان
ب �ح��دائ��ق ت�م�ت��د م�س��اح�ت�ه��ا إل ��ى أك �ث��ر من
 2700م �ت ��ر .ب �ي �ت��ا ع��ائ �ل �ت��ي م �ط��ر ومراد
ال�س��اب�ق�ين هدمتهما ،ف��ي أق��ل م��ن ساعة،
شركة املقاوالت التي اشترت العقارات.
ح�ت��ى إن�ه�م��ا ل��م ُي �ف� َ�رغ��ا م��ن شبابيكهما
وأبوابهما الخشبية .حتى البالط امللون
ل ��م ي ��رف ��ع م ��ن ال� �غ ��رف ك �ل �ه��ا .ه� �ك ��ذا ،بكل
ب �س��اط��ة ،دخ �ل��ت ال �ج��راف��ة ال �ع �ق��ار ،رفعت
رفشها وضربت القرميد أول م��رة ،فوقع

البيتان اللذان هدما في ساحل علما بأقل من ساعتني

ارسلت وزارة الثقافة
كتابًا بالمحافظة ،فعمل
على هدم المبنى من دون
الحصول على االذن

الجزء الشمالي ،ثم ضربة أخرى معاكسة،
ف��وق��ع ال�ج��زء الجنوبي ،وانتهت القصة.
القصة التي كانت قد بدأت حينما اتصل
ب �ع��ض أه ��ال ��ي س ��اح ��ل ع �ل �م��ا باملديرية
ال �ع��ام��ة ل�ل�آث ��ار ،ط��ال�ب�ين م�ن�ه��ا الحضور
إلى البلدة لالطالع على بيوتها القديمة
ظ �ن��ًا م �ن �ه��م أن �ه��ا م� �ه ��ددة .ف �ت��وج��ه فريق
م�خ�ت��ص م��ن امل��دي��ري��ة إل ��ى امل �ك��ان وجال
على العقارات أكثر من مرة ،ورفع تقريرًا
إل��ى وزارة الثقافة ،طالبًا فيه «ع��دم هدم
ال �ب �ي��وت ،وال �ع �م��ل ع�ل��ى امل�ح��اف�ظ��ة عليها

تؤكد املهندسة
ألنها ذاكرة املنطقة» ،كما لاّ
املسؤولة عن امللف أسامة ك ب.
هذا ما دفع ال��وزارة إلى إرسال كتاب إلى
ب�ل��دي��ة ج��ون�ي��ة ،ط��ال�ب��ة منها ع��دم إعطاء
اإلذن بهدم املبنى في العقار الرقم .140
لكن يبدو أن البلدية لم تتسلم الرسالة،
البيت
ولم تعرف بها وال بفحواها ،فهدم ّ
دون رخ �ص��ة! وب ��ات ال �ي��وم ال�ع�م��ل مركزًا
�ار ل �ل �ح �ج��ارة القديمة!
ع �ل��ى ت��وف �ي��ر ش � � ٍ
ويخبر أبناء املنطقة أن عملية الهدم أتت
ب��ال �ت��واط��ؤ م��ع م�خ�ف��ر ال� ��درك ال ��ذي طلبه

ال �س �ك��ان ،ف��وص��ل ب �ع��د  3س ��اع ��ات ،وقبل
أن تتوقف ال��دوري��ة ب��دق��ائ��ق ،ت��رك سائق
ال �ج��راف��ة امل� �ك ��ان .ه �ك ��ذا ،ح�ي� ًن�م��ا وصلت
السلطة ك��ان التدمير ح��اص�لا ال محالة!
واملضحك املبكي ه��و أن ال��وق��اح��ة أخذت
ب��امل �ق��اول�ين إل ��ى درج� ��ة إع � ��ادة ال �ك ��رة في
العقار الرقم  .389الطريقة نفسها ،املبدأ
ذات ��ه :سياسة األم��ر ال��واق��ع ال�ت��ي تفرض
ع �ل��ى وزارة ال �ث �ق��اف��ة وامل ��دي ��ري ��ة العامة
ستفعلون
لآلثار .كأنما السؤال هو :ماذا
ّ
اآلن؟ ما هي سلطتكم ،ونحن نتحكم في
الرشى واملنطقة؟
تكمن ف��ي أن بيوت ساحل علما
املشكلة ّ
ليست مصنفة ضمن الئحة الجرد العام
لألبنية ال�ت��راث�ي��ة ،ل��ذا فحمايتها قانونًا
ليست ب��األم��ر ال �ع��ادي ،ب��ل يتطلب قرارًا
وزاري��ًا وتصنيفًا عامًا يفرض املحافظة
ع�ل��ى أص �ح��اب ال �ع �ق��ارات ،وخ�ص��وص��ًا أن
املحزن هو أنه كان يمكن التوصل إلى حل
وسطي مع املقاول يقضي بالحفاظ على
البيت والبناء على باقي العقار .لكنه لم
يبحث التفاوض ،بل فضل الهدم السريع.
وه ��ذا دل�ي��ل ع�ل��ى ع��دم اك�ت��راث��ه باألهمية
التاريخية والهندسية للمنطقة .وتقول
ّ
ك �ل��اب إن «ب� �ي ��وت س ��اح ��ل ع �ل �م��ا تتميز
بتعدد األنماط الهندسية ،فبعضها يبرز
الطابع املحلي في التزيني ويضيف إليه
بعضًا م��ن اللمسات الهندسية الغربية.
وه �ن��اك ب�ي��وت زي�ن��ت ج��دران �ه��ا بزخارف
منحوتة ف��ي الحجر كتلك ا ًمل��وج��ودة في
أك�ب��ر ق�ص��ور ب �ي��روت .ف�ض�لا ع��ن الرسوم
ع �ل��ى األس� �ق ��ف ال �خ �ش �ب �ي��ة ،وذل � ��ك شاهد
ع �ل��ى ف �ت��رة ال �ع��ز ال �ت��ي ع��رف�ت�ه��ا كسروان
ب�ي�ن ال �ق��رن�ين ال �ث��ام��ن وال �ت��اس��ع ع�ش��ر مع
وتجارة الحرير.
انتشار تربية دود القز ّ
وه��ذه البيوت القديمة تمثل ن��واة القرية
القديمة ،فهي محاطة بحدائق وتتصل
ببعضها بأدراج قديمة».
ب ��ات م��ن غ�ي��ر امل �ق �ب��ول أن ت�خ�س��ر ساحل
علما ،واملناطق اللبنانية األخرى ،طابعها
التاريخي وتتحول إلى مجرد أحياء ذات
�ان ع��ال�ي��ة .م��ا ي�ج��ري ف��ي س��اح��ل علما
م�ب� ٍ
ه��و م�ث��ال مل��ا ي�ج��ري ف��ي امل ��دن اللبنانية.
م�ق��اول ن��اف��ذ ف��ي منطقته يطبق القانون
ال��ذي ي��راه صائبًا ،وت��ذه��ب جهود وزارة
ال �ث �ق��اف��ة س� ��دى ،إال إذا ق� ��ررت أن تالحق
هؤالء على هدمهم أمالكًا تراثية من دون
طلب اإلذن بذلك.

الخط الساخن إلنقاذ البيوت القديمة

بيوت تراثية لالنقاذ

الفراعنة في
السعودية

 01/612299هو رقم الخط الساخن الذي
حددته وزارة الثقافة للمواطنني لالتصال
ب�ه��ا وإب�لاغ�ه��ا ب��أي ع�م��ل تخريبي يطال
امل� �ب ��ان ��ي ال �ت��اري �خ �ي��ة وال� �ت ��راث� �ي ��ة .فكرة
بسرعة ق�ص��وى .وتكشف
أعطت ثمارها
�اّ
امل �ه �ن��دس��ة أس ��ام ��ة ك �ّل� ب أن «املواطنني
تجاوبوا مع فكرة هذا الخط ،وكان هناك
تفاعل مع الوزارة واملديرية العامة لآلثار.
فنحن نتلقى دائمًا اتصاالت من مواطنني
يطالبون باملحافظة على البيوت القديمة.
وبات بعض املواطنني مدركًا لطرق الهدم
التي ن��ادرًا ما تأتي بسرعة .فللهدم أهل
اخ� �ت� �ص ��اص ،م� �ب ��ادئ ف ��ي ال �ع �م ��ل .فهذه
ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت��أخ��ذ امل �ب��ان��ي القديمة
تعمل على تفكيكها قطعة قطعة .رخام

أعلنت ال�س�ع��ودي��ة اكتشافها أول نقش
هيروغليفي ف��ي الجزيرة العربية على
صخرة ثابتة بالقرب من واحة «تيماء»،
ي�ح�م��ل ت��وق�ي�ع��ًا م�ل�ك�ي��ًا ل�ل�م�ل��ك رمسيس
ال �ث��ال��ث ،أح ��د م �ل��وك م �ص��ر الفرعونية.
وع � �ل� ��ى أث� � ��ر ذل � � ��ك ،ط� �ل ��ب رئ � �ي� ��س هيئة
السياحة واآلث ��ار ف��ي السعودية األمير
سلطان ب��ن سلمان ب��ن عبد ال�ع��زي��ز من
األم�ي��ن ال �ع ��ام ل�ل�م�ج�ل��س األع �ل ��ى لآلثار
امل�ص��ري��ة زاه��ي ح��واس معاينة الكشف

األرض�ي��ات ،وخشب الشبابيك والقناطر
ي �ب��اع ب��أس �ع��ار ع��ال �ي��ة .ل� ��ذا ،ت �ب��دأ عملية
«تجريد» املباني مما فيها .وحينما ينتبه
املواطنون إل��ى ه��ذه التفاصيل ،غالبًا ما
ي�ت�ص�ل��ون ب��امل��دي��ري��ة ال�ع��ام��ة ل�لآث��ار عبر
الخط الساخن ويبلغونها بالتفاصيل.
ح�ي�ن�ه��ا ،ي�ت��وج��ه ف��ري��ق م��ن امل��دي��ري� ّ�ة إلى
امل�ك��ان ،وإن ك��ان اإلخ�ب��ار حقيقيًاُ ،يتصل
ب�م�خ��اف��ر ال ��درك ال �ت��ي ت��وق��ف ال�ع�م��ل على
األرض ،ويحال امللف على وزارة الثقافة
ّ
التاريخية
لدراسته والتأكد من األهمية
ّ
رفضه».
أو
وإعطاء اإلذن بالهد ُ َ
للبيتّ ،
وت� �ق ��ول ك �ل��اب إن ��ه ح�ي�ن�م��ا ي �ك��ش��ف على
األرض ،غ��ال�ب��ًا م��ا ي�ت�ف��اع��ل ال �ن��اس معها
إي �ج��اب �ي��ًا ،ف �ي��أت��ون وي �س��أل��ون �ه��ا إذا كان

ُ
األث��ري ال��ذي أعلن وبحث سبل التعاون
بني البلدين».
وأك ��د ح ��واس أن��ه «س�ي�س��اف��ر ق��ري�ب��ًا إلى
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ،وأن وج� � ��ود ن �ق ��ش باسم
رم �س �ي��س ال �ث ��ال ��ث ف ��ي ال �س �ع ��ودي ��ة أمر
ُ
ط �ب �ي �ع��ي ج � � � �دًا ...إن ع �م �ل��ت ح �ف��ائ��ر في
ال �ج��زي��رة ال �ع��رب �ي��ة ف�س�ن�ع�ث��ر ع �ل��ى آثار
ت�ث�ب��ت ال��وج��ود ال�ف��رع��ون��ي ف��ي املنطقة،
وال سيما في عصر الرعامسة» .وأوضح
ح��واس أن تحتمس الثالث ،آخ��ر امللوك

أصحاب العقار ينوون هدمه واستبداله
ببنايات شاهقة» .لكن هذا ال يعني أنه في
ّ
بعض األحيان يبدأ النقاش بشأن جدية
الحفاظ وأهميته ،وإن كانت الجهود التي
تقوم بها الدولة كافية أو ال.
تبقى إش ��ارة إل��ى أن اإلخ �ب��ار على الخط
ال� �س ��اخ ��ن ي �ت �ط �ل��ب ب �ع ��ض امل� �ج� �ه ��ود من
املتصل ك��ي ال يضيع ال��وق��ت .فالحصول
على رقم العقار حيث تجري عملية الهدم
أو ال�ت�ف�ك�ي��ك ي�س��اع��د ك�ث�ي�رًا ف��ري��ق العمل
ال ��ذي ي �ب��دأ ع�م�ل��ه م��ن امل �ل��ف ق�ب��ل الزيارة
ّ
امليدانية ،ومن ثم هناك اإلشارات الدقيقة
س��رع ال�ع�م��لً .فبائع
إل��ى ال �ع �ن��وان ال�ت��ي ت� ً
ال�خ�ض��رة ال �ج��وال م�ث�لا ل�ي��س دل �ي�لا على
امل� �ك ��ان .ي�ق�ب��ى األه � ��م ،أال ي��أت��ي االتصال

املحاربني ،كانت له جوالت وانتصارات
مهمة م��ع ش�ع��وب ال�ب�ح��ر األح �م��ر .وقال
إن «ال�ح�ض��ارة املصرية ك��ان��ت تمتد في
ال �ج �ن��وب إل� ��ى ال� �ش�ل�ال ال � �س� ��ادس ،وفي
ال �ش��رق إل ��ى س��وري��ا وف�ل�س�ط�ين العراق
واليمن ،وهذا يؤكد احتمال وجود آثار
ف��ي ال �ج��زي��رة ال �ع��رب �ي��ة» .وأك ��د أن مصر
مستعدة للتعاون مع السعودية في عمل
حفائر ،والكشف عن الوجود املصري في
الجزيرة العربية خالل عصر الفراعنة.

ع�ل��ى ال�خ��ط «لتصفية ال�ح�س��اب��ات» .فكل
م ��ن أراد أن ي�ن�ت�ق��م م ��ن ش��ري �ك��ه السابق
لعدم نجاح الشراكة يتصل حتى يوقف
املعاملة أو على األق��ل ي��ؤخ��ره��ا ويكبده
خسائر .وه�ن��اك م��ن يتصل بعدما يبيع
ب�ي�ت��ه مل �ق��اول ،م��درك��ًا ت�م��ام��ًا أن��ه ُ
سيهدم،
لكنه يتصل إليقاف تلك العملية .تضحك
ّ
ك�لاب قائلة إن «ال�خ��ط الساخن ل��م ينشأ
ل�ل�ح��زازات وامل�ش��اك��ل ،ب��ل إلن�ق��اذ م��ا يمكن
إن �ق��اذه م��ن ت��اري��خ ال�ع��اص�م��ة وهويتها.
وامل��واط �ن��ون ه��م أه� ّ�م ق��وى م�ي��دان� ّ�ي��ًا ،فهم
ال�ع�ي��ون ال�س��اه��رة ال�ت��ي ت�ت��اب��ع م��ا يجري
ف ��ي ك ��ل م � �ك ��ان .ون� �ح ��ن ال ن �ع �م��ل للربح
املادي السريع ،بل ملدينة تعرف تاريخها
وتحافظ عليه».

ت�ج��در اإلش ��ارة إل��ى أن السعودية باتت
م�ن��ذ س�ن�ين ق�ل�ي�ل��ة ت�غ�ي��ر ف��ي سياستها
العامة تجاه موضوع اآلثار ،فهي تسمح
ب ��إج ��راء أب �ح��اث وت�ن�ق�ي�ب��ات أث��ري��ة على
ّ
التاريخية
أرضها والكشف عن الحقب
قبل اإلس�لام .وتحاول السعودية توفير
م �س��ارات سياحية أث��ري��ة ،ل��دخ��ول عالم
ال�س�ي��اح��ة األث��ري��ة واس�ت�ق�ط��اب السياح.
وف ��ي ه ��ذا اإلط � ��ار ،أن �ج��ز م �ع��رض اآلثار
السعودية في متحف اللوفر في فرنسا.

