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غابي ليون مجددًا :القرار ونقيضه
بدأت «شركة كتانة» بهدم منزل
االديب اللبناني أمني معلوف في شارع
بدارو ،محمية بقرار لوزير الثقافة
غابي ليون بجيز هدم املبنى على
أنقاض قرار سابق له ،قبل أربعة
أشهر ،يمنع الهدم!
بسام القنطار
ق��رار جديد لوزير الثقافة غابي ليون
بهدم احد األبنية التراثية التي ّ
تحدد
م �ع ��ال ��م م ��دي �ن ��ة ب � �ي� ��روت وت ��اري �خ �ه ��ا،
وال �ق ��ائ ��م ع �ل��ى ال �ع �ق��ار رق� ��م  ٣٦٩٦م��ن
منطقة املزرعة العقارية .املبنى ،الذي
ك� ��ان ش ��اه� �دًا ع �ل��ى أح� � ��داث ل �ب �ن��ان ف��ي
م��راح��ل ال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات وال�س�ت�ي�ن�ي��ات،
ّ
وشكل ملتقى السياسيني اللبنانيني
خ� �ل��ال م� ��راح� ��ل ال �خ �م �س �ي �ن �ي ��ات ،ول ��د
وترعرع في الطابق الثاني منه الروائي
ال�ل�ب�ن��ان��ي وال �ع �ض��و ف��ي «األك��ادي �م �ي��ة
الفرنسية» أمني معلوف (.)1949
هي ليست املرة األولى التي يبادر فيها
الوزير ليون إلى التوقيع على قرارات
بجرف املواقع األثرية واألبنية التراثية
وه��دم�ه��ا ،وأش�ه��ره��ا امل��وق��ع الفينيقي
في العقار رقم  1398من منطقة ميناء
الحصن العقارية.
يدافع ليون عن القرارات التي يتخذها
باعتبارها «تصحيحًا للخطأ» ال��ذي
وقع فيه أسالفه في الوزارة ،والتي «ال
تستند إلى التقارير العلمية الرصينة
والخبراء املشهود لهم في علم اآلثار»
وف � ��ق م ��ا أع� �ل ��ن ف ��ي أك� �ث ��ر م ��ن م��ؤت �م��ر
صحافي .لكن للعقار رقم  ٣٦٩٦رواية
جديرة بالقراءة ،ألن ليون ال يناقض،
هذه امل��رة ،ق��رارات أسالفه ،سليم ورده
وتمام سالم وطارق متري ،بل يناقض

ن �ف �س��ه .ت �م �ت �ل��ك ال� �ع� �ق ��ار  ٣٦٩٦ش��رك��ة
كتانة للمشاريع العقارية .وقد طلبت
األخيرة من املديرية العامة لآلثار في
كتاب حمل الرقم  ١٥٢تاريخ /١٢/١٢
 ٢٠١١ال �ك �ش��ف ع �ل��ى ال �ع �ق ��ار امل ��ذك ��ور
ت�م�ه�ي�دًا ل�ل�م��واف�ق��ة ع�ل��ى ه��دم��ه ب�ه��دف
إنشاء مشروع عقاري جديد.
وفي رسالة تحمل الرقم  ،٣٠٠٢تاريخ
 ٢٢حزيران  ،٢٠١٢خاطب الوزير غابي
ليون املهندس جيرار الترك بالوكالة
ع��ن شركة كتانة للمشاريع العقارية،
م�ب�ل�غ��ًا ق ��رار وزارة ال�ث�ق��اف��ة ـ �ـ امل��دي��ري��ة
العامة لآلثار بعدم املوافقة على هدم
امل �ب �ن��ى ك��ون��ه «ي �م �ث��ل ن �م �ط��ًا ه�ن��دس�ي��ًا
مدينيًا متميزًا ال يزال يحتفظ بفرادته
ال �ه �ن��دس �ي��ة ،ب ��اإلض ��اف ��ة ال� ��ى اح �ت�لال��ه
موقعًا مهمًا ضمن أبنية ترسم حقبة
ال� �ت� �ط ��ور ال �ه �ن ��دس ��ي امل ��دي� �ن ��ي امل �م �ي��ز

ف��ي ارب �ع �ي �ن �ي��ات وخ�م�س�ي�ن�ي��ات ال �ق��رن
العشرين».
وبحسب رسالة ليون ،املمهورة بختم
املديرية العامة ل�لآث��ار ،ج��اء ق��رار منع
هدم املبنى نتيجة الكشف الذي قامت
ب��ه امل��دي��ري��ة .وق ��د ت �ب�ّي�نّ ل�ه��ا أن ال�ب�ن��اء
ال �ق��ائ��م ع�ل��ى ال �ع �ق��ار امل ��ذك ��ور وامل��ؤل��ف

لم يصمد قرار ليون
بمنع هدم المبنى
سوى أربعة أشهر

م��ن خمس ط�ب�ق��ات« ،ينتمي إل��ى نمط
األب �ن �ي��ة امل��دي �ن �ي��ة مل��رح �ل��ة أرب�ع�ي�ن�ي��ات
القرن العشرين ،وهو يتميز بتشكيله
الهندسي ال��ذي يتبع النمط التقليدي
ذا البهو الوسطي ضمن بناء متعدد
ال�ط��واب��ق وم�ت��اث��ر بالهندسة الغربية
م ��ن ح �ي��ث ت�ش�ك�ي��ل ال ��واج �ه ��ات وم ��واد
ع� �ن ��اص ��ره ��ا ك ��ال� �ق� �ن ��اط ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
وال �ب ��رغ ��وال االس �م �ن �ت �ي��ة ،وم ��ن ن��اح�ي��ة
عناصره الداخلية كالعقد والفتحات
وال��رس��وم��ات وال�ج�ف�ص�ين وال�س��واك��ف
وب � �ب �ل�اط ��ه ال � �ت� ��راث� ��ي ب� ��االض� ��اف� ��ة إل ��ى
الحديد املشغول لالبواب والشبابيك».
وي �ض �ي��ف ك� �ت ��اب ل� �ي ��ون «ي� �ق ��ع ال �ع �ق��ار
ضمن املحيط املتجانس ملنطقة بدارو
وط ��ري ��ق ال� �ش ��ام ح �ي��ث ي �ش �ك��ل امل �ب �ن��ى
القائم عليه ج��زءًا م��ن مجموعة ابنية
منسجمة ومتراصة».

لم يصمد قرار ليون بمنع هدم املبنى
سوى أربعة أشهر! ففي رسالة تحمل
ال��رق��م  ٤٩٧٣ت��اري��خ  ٢٢ت�ش��ري��ن األول
 ،٢٠١٢خاطب الوزير ليون شركة كتانة
مجددًا معلنًا موافقته على هدم البناء
القائم على العقار رقم .٣٦٩٦
ً
يشكل قرار ليون الجديد دليال اضافًا
ع�ل��ى االس �ت �خ �ف��اف ب�ع�ق��ول امل��واط �ن�ين،
وع �ل��ى ت�ه�م�ي��ش امل��وظ �ف�ي�ن ال��رس�م�ي�ين
ف��ي مديرية اآلث ��ار ،وأب��رزه��م املهندس
خالد الرفاعي املكلف ب��اإلش��راف على
األبنية األثرية ،واآلثارية أسامة كالب،
ل �ح �س��اب ال �ل �ج �ن��ة االس �ت �ش ��اري ��ة ال �ت��ي
ّ
ألفها وتضم الخبراء :سمير الشامي،
ألبير نقاش وحسان سركيس .ويبدو
م��ن ال ��واض ��ح أن أع �ض��اء ه ��ذه اللجنة
ق��د ب��ره�ن��وا ف��ي غالبية ال �ق��رارات التي
اتخذوها ،انهم باتوا شهود زور على
حقبة تدمير ما تبقى من آثار بيروت.
هكذا وبعدما ك��ان منزل أم�ين معلوف
«يمثل نمطًا هندسيًا مدينيًا مميزًا»
اكتشف ليون ومستشاروه ان «البناء
ي�ع��ود ال��ى امل��رح�ل��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة لعمارة
ف �ت��رة االن� �ت ��داب ال �ف��رن �س��ي» .وي�ض�ي��ف
الوزير الزحالوي «ال يتميز البناء من
ن��اح�ي��ة ع�ن��اص��ره الهندسية بتقنيات
ت��راث �ي��ة او ت �ق �ل �ي��دي��ة!» .وب �ع��دم��ا ك��ان
امل �ب �ن��ى «ي �ش �ك��ل ج� � ��زءًا م ��ن م �ج �م��وع��ة
ابنية منسجمة ومتراصة» ،تحول في
شخطة قلم ،الى «مبنى قائم في محيط
ي�غ�ل��ب ع�ل�ي��ه وج � ��ود ع ��دد م ��ن األب�ن�ي��ة
الحديثة املرتفعة التي ترسم الطابع
املعماري والتخطيطي العام للشارع».
أسئلة عديدة يجب على وزارة الثقافة
أن ت�ج�ي��ب ع�ن�ه��ا .مل ��اذا ل��م ت�ب��د اللجنة
االستشارية رأيها في الرسالة االولى
التي قررت منع الهدم؟ وأي صفقة تقف
وراء قرار الهدم؟ ولحساب من؟
النص الكامل للقرارين تجدونه على املوقع
االلكتروني للجريدة.

يمثل منزل امني معلوف نمطًا هندسيًا مدينيًا ال يزال يحتفظ بفرادته (مروان بو حيدر)

االشتباكات تقتل عيد طرابلس
تشهد طرابلس ركودًا في أسواقها
أبنائها .لم
منذ اندالع االشتباكات بني ً
تعهد املدينة انغالقًا مماثال ،بعدما
تحولت الحركة التجارية إلى األسواق
الرديفة .األجواء ال تبعث على التفاؤل
بأن ما ينتظرها سيكون أفضل
عبد الكافي الصمد
ال ت �ع �ي��ش أس � � ��واق ع ��اص �م ��ة ال �ش �م��ال
أفضل أحوالها هذه األي��ام .هذا الكالم
ليس مستجدًا .بل يكاد يكون ظاهرة
مألوفة منذ ان��دالع األزم��ة بني مقاتلي
ج �ب��ل م �ح �س��ن وب � ��اب ال �ت �ب��ان��ة ،ف ��ي 14
جولة اشتباكات منذ عام  2008وحتى
ً
اآلن .العام املنصرم لم يكن أفضل حاال،
بل بدت طرابلس املدينة الوحيدة التي
تتحمل وزر الحرب عن كل لبنان .فقد
حفلت ب��األح��داث األمنية التي جعلت
ت �ج��ارًا وأص �ح ��اب م �ح��ال وم��ؤس �س��ات
ي �ص��رخ��ون« :أن �ق ��ذون ��ا ،إن �ه��م ي�ق�ت�ل��ون
املدينة!».
ه�ك��ذا ،ل��م يختلف رك��ود ع�ي��دي امليالد
ورأس ال �س �ن ��ة ع� ��ن ع� �ي ��دي األض �ح ��ى
وال �ف �ط��ر امل��اض �ي�ين ،إذ ت�ح��ول��ت ح��رك��ة
البيع والشراء مرة جديدة من األسواق
ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي ط��راب�ل��س إل��ى األس ��واق
املحلية الرديفة في األقضية الشمالية
امل � � �ج � ��اورة ل �ل �م ��دي �ن ��ة .ه � ��ذه األس � � ��واق
شهدت ازدحامًا كبيرًا هذه املرة أيضًا.
ليس ذل��ك فحسب ،ب��ل ت�ع��زز األم��ر مع
ظهور «موالت» ومحال تجارية كبيرة
حديثة أيضًا هناك ،ما جعل االستغناء
ع��ن طرابلس أم �رًا واق�ع��ًا بالنسبة إلى
السواد األعظم من أبناء هذه املناطق.
خ�ل�ال أس �ب��وع األع �ي��اد ،ب��دت طرابلس
ع �ل��ى غ �ي��ر ع ��ادت� �ه ��ا .ف ��االع � �ت ��داء ع�ل��ى
األب ع� �ب ��د ال � �ل� ��ه س � �ك� ��اف ع� �ل ��ى أي � ��دي
ش�ب��ان ك��ان��وا ي��دخ�ن��ون النرجيلة أم��ام

ّ
دفعت بعض املشاغبات أمام الكنائس األهالي إلى إقفال محالهم باكرًا (أرشيف ــ هيثم املوسوي)
كنيسة ال�ق��دي��س ج��اورج �ي��وس ل�ل��روم
الكاثوليك ،وانتشار النبأ على مختلف
وسائل اإلع�لام ،ك��ان كافيًا لكي يعزف
ّ
مسيحيو املناطق املجاورة عن النزول
ّ
إل��ى امل��دي�ن��ة ل�ل�ت�س��وق ،ع�ل��ى ال��رغ��م من
أن أه��ال��ي املنطقة املحيطة بالكنيسة
تضامنوا مع سكاف وانتقدوا الشبان
وأبعدوهم عن املكان.
هذه األج��واء السلبية التي ترافقت مع
انفجار أكثر م��ن قنبلة ي��دوي��ة ووق��وع
مشاكل ف��ردي��ة وإط�ل�اق رص��اص ،نجم
ع �ن �ه��ا ت� ��راج� ��ع ب �ي ��ع ق� ��وال� ��ب ال �ح �ل��وى
ومرادفاتها في ليلة رأس السنة.
ول��م يقتصر األم��ر عند ه��ذا ال �ح� ّ�د ،بل

ومحال
ظهور «موالت»
ّ
تجارية حديثة في
ّ
األسواق الرديفة

ت�ع��رض��ت ب�ع��ض أح �ي��اء م��دي�ن��ة امليناء
أي �ض��ًا ل�ح�م�ل��ة م �ض��اي �ق��ات ه��ي األول ��ى
ال�ت��ي تشهدها ف��ي ت��اري�خ�ه��ا ،وف��ق ما
روى ل �ـ«األخ �ب��ار» ش�ه��ود ع�ي��ان طلبوا
عدم ذكر أسمائهم.
ال�ش�ه��ود ال�ع�ي��ان ك�ش�ف��وا أن مجهولني
رم � � ��وا أك � �ي� ��اس ن� �ف ��اي ��ات أم � � ��ام إح� ��دى
ال �ك �ن ��ائ ��س ف� ��ي امل� �ي� �ن ��اء ق �ب ��ل س ��اع ��ات
م��ن ق ��داس امل �ي�ل�اد ،وأن �ه��م ع �م��دوا إل��ى
قطع الكهرباء ع��ن األح�ي��اء ف��ي املدينة
ع �ب��ر ت�ل�اع �ب �ه��م ب� �م� �ح ��والت ال �ك �ه��رب��اء
ً
(ديجنتيرات) ليال ،ما دفع أهالي تلك
األح � �ي ��اء إل� ��ى إغ �ل��اق أب� � ��واب م�ح��ال�ه��م
قبل منتصف ليلة رأس السنة بنحو

س��اع �ت�ي�ن ع �ل��ى األق � � ��ل .وم� ��ع أن� ��ه أل �ق��ي
القبض على نحو  20شخصًا يشتبه
ف��ي ق�ي��ام�ه��م ب �ه��ذه األع� �م ��ال ،بعضهم
س��وري��و الجنسية ،فقد ّ
وج��ه الشهود
ً
ال� �ع� �ي ��ان س � � � ��ؤاال« :أي� � ��ن ك ��ان ��ت ال �ق ��وى
األم�ن�ي��ة ،ومل��اذا ل��م ت��ؤد ال��دور املطلوب
م �ن �ه��ا ،وإل � ��ى م �ت��ى س�ت�س�ت�م��ر األم� ��ور
فالتة في البلد؟».
إلى ذلك ،افتقد فاضل عكاري ،صاحب
م� �ح ��ل ل �ب �ي ��ع األل � �ب � �س� ��ة ال� � ��والدي� � ��ة ف��ي
س��وق ال�ب��ازرك��ان الشعبي الشهير في
طرابلس ،زبائنه من زغرتا وعكار في
األسبوع األخير من العام .يقول «كانوا
ي�ش�ت��رون م��ن ع�ن��دي ك�م�ي��ات بالجملة
في كل مناسبة ،أما اليوم فلم أر منهم
أحدًا».
ف � ��ي ال� � �س � ��وق ن� �ف� �س ��ه ،ي� �ش� �ك ��و م � � ��روان
نابلسي ،صاحب محل لبيع األحذية
الرجالية والوالدية هو اآلخر الجمود.
ي�ق��ول إن «امل��دي�ن��ة ب��ات��ت مقسومة إلى
جزءين ،الجزء األول فقير ويتأثر بكل
طلقة رص��اص تطلق بني ب��اب التبانة
وجبل محسن ،ونحن ننتمي إلى هذا
الجزء؛ والجزء الثاني متوسط وغني،
ال يتأثر كثيرًا بما يحصل ،لكنه يشكو
من تراجع الحركة».
ّ
وي �ش ��رح ال ��رج ��ل« :ص �ح �ي��ح أن� ��ه خ�لال
سنوات الحرب األهلية ،نشأت أسواق
بديلة في املناطق املحيطة بطرابلس
ً
اكتفاء ذاتيًا
وشكلت ما يمكن اعتباره
ألب� �ن ��اء ه� ��ذه امل �ن ��اط ��ق ،ل �ك��ن ه � ��ؤالء لم
يستغنوا يومًا عن النزول إلى أسواق
املدينة ،م��ع حنني ل��م يفارقهم للعودة
إل� ��ى أي � ��ام ال �ع��ز ال �ت��ي ك��ان��ت تعيشها
طرابلس قبل الحرب».
ه��ذه األس ��واق البديلة ل��م تتأثر سلبًا
بعد توقف ال�ح��رب ع��ام  ،1990وبقيت
ق ��ائ� �م ��ة ت �ل �ب ��ي اح � �ت � �ي ��اج ��ات ال �س �ك ��ان
املتزايدة في هذه املناطق ،إلى أن أدى
ان ��دالع االش�ت�ب��اك��ات ب�ين ب��اب التبانة
وجبل محسن وجوارهما ،إل��ى ّ
توسع
هذه األسواق وزيادة الحركة فيها.

