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حتقيقات

احتفال بمنا�سبة مرور � 125سنة على الوجود اللبناني في �أورغواي
نظمت ال��س��ف��ارة اللبنانية في
مونتيفيديو عاصمة أورغ���واي،
احتفاال ً حاشدا ً في القاعة التاريخية
الكبرى في «الجامعة الوطنية la
 ،»republicaوذلك بمناسبة مرور
 125سنة على الحضور اللبناني
في هذا البلد ،وت ّم للمناسبة تكريم
لبناني برعوا
 55متحدّرا ً من أصل
ّ
في ميادين السياسة واالقتصاد
والثقافة والعلم والقانون.
ح��ض��ر االح��ت��ف��ال ال����ذي رعته
وزارات :ال��خ��ارج��ي��ة وال��ت��رب��ي��ة
وال��ث��ق��اف��ة ،وزي���رة الثقافة ماريا
جوليا ن��ون��ي��ز ،رئ��ي��س أورغ���واي
ال��س��اب��ق وال��س��ي��ن��ات��ور ال��ح��ال��ي
خوسيه موجيكا ،رئيسة بلدية
مونتيفيديو آ ّن��ا أوليفيرا ،رئيس
مجلس القضاء األع��ل��ى الدكتور
خورخي شدياق ،وال��ن��واب :أمين
نيفوي ،عمر لفلوف ،بابلو عبد الله،
ورئيس الجامعة الوطنية روبرتو
ماركنيان ،ومدير حقوق اإلنسان في
الخارجية ومسؤول ملف النازحين
السوريين ف��ي أورغ���واي خافيير
ميراندا ،إلى جانب عدد من السفراء
من الخارجية األوغوانية وسفراء
معتمدين ل��دى أورغ���واي وحشد
كبير من المغتربين اللبنانين.
ب����دأ االح���ت���ف���ال ب��ال��ن��ش��ي��دي��ن
الوطنيين األورغواني واللبناني،
ثم عُ ��رض فيلم وثائقي عن مآسي
اللبنانيين قبل الحرب العالمية

األولى التي دفعتهم إلى الهجرة .ث ّم
قدّم مغني األوبرا من أصل لبناني
إدواردو األي��وب��ي مقاطع غنائية
باللغتين اإلس��ب��ان��ي��ة والعربية
والقت استحسانا ً كبيراً.
وألقى ماركنيان كلمة عن االغتراب
اللبناني وأهميته في إغناء النسيج
االجتماعي في أورغواي .وألقى عبد
الله كلمة ِباسم الجالية اللبنانية
متناوال ً مفهومه لالغتراب عموماً،
واللبناني خصوصاً ،مضيئا ً على

تجربته الخاصة ومشاعره عندما
زار بيروت للمرة األولى.
وتناول القائم باألعمال بالوكالة
الدكتور أليخاندرو بيطار مأساة
المغتربين األوائ��ل الذين اضط ّروا
لمغادرة الوطن نتيجة المجاعة
وال���ح���روب وال��ت��م��ي��ي��ز ال��ط��ائ��ف��ي
والعنصري .مبيّنا ً كيف أنّ هذه
المأساة تتك ّرر في القرن الواحد
والعشرين ،من أفريقيا إلى أوروبا،
وإلى دول تعاني اإلرهاب التكفيري

ال��ذي ال يش ّكل تهديدا ً على لبنان
وس��وري��ة فقط ،إنما على العالم
أجمع .وفي هذا السياق ،شكر بيطار
دول��ة أورغ���واي على استضافتها
نازحين سوريين على أراضيها.
وت���ح���دّث م��وج��ي��ك��ا ع��ن ال���دور
الذي أدته بالده في احتضان عدد
كبير من الجاليات ،باعتبارها بلد
الرحمة والتسامح .م��ر ّك��زا ً على
ضرورة مشاركة جميع المحتاجين
في العالم مأساتهم ومحنتهم.

أم���ا ن��ون��ي��ز ،ف��ن � ّوه��ت ب��اإلب��داع
اللبناني ،وبتن ّوع لبنان سياسيا ً
واقتصاديا ً وفنيا ً وعلمياً .وبعد
س �لّ��م ك�� ّل م��ك � ّرم قطعة
ال��ك��ل��م��اتُ ،
خشبية فنيةُ ،نقشت في وسطها
أرزة ل��ب��ن��ان ب��ال��ف� ّ
�ض��ة ،ك��م��ا اس��م
المك ّرم .و ُق���رأت نبذة وجيزة عن
إن��ج��ازات ك� ّل مك ّرم ،وو ّزع ك� ّراس
أعدّته السفارة لهذه الغاية ،وهو
عبارة عن صورة تاريخية لعائلة
السفير جورج خوري التي وصلت
إلى أورغواي عام  ،1920مع أسماء
المك ّرمين ونبذة عن إنجازاتهم.
وك��ان رئيس أورغ��واي الدكتور
تاباري فاسكيز ،قد أرس��ل رسالة
تهنئة وتقدير للدور ال��ذي لعبته
الجالية اللبنانية في أورغ��واي،
ولمساهمتها في إغناء المجتمع
في مختلف الميادين .كذلك أرسل
الكاردينال دانيال ستورال رسالة
أ ّكد فيها حبّه للبنان واللبنانيين،
ولكل أبناء الجالية اللبنانية التي
أغنت أورغواي بعناصر منتجين.
يذكر أن االحتفال حظي بتغطية
إعالمية أورغوانية هامة ،إذ نقتله
معظم ال��ق��ن��وات التلفزيونية في
نشرات األخبار .وفي هذا الصدد،
ت��ج��در اإلش���ارة إل��ى أنّ اللبناني
األول الذي وصل إلى أورغواي هو
إيميليو نفاع ،وذل��ك ع��ام ،1890
وه��و من بلدة بيت شباب ـ المتن
الشمالي.

ضمن برنامج االتحاد األوروب��ي
للشباب ،زارت  23جمعية من  12بلد
أوروب��ي لبنان ،بهدف ّ
االط�لاع على
نشاطات الجمعيات اللبنانية وكيفية
عملها في هذا القطاع.
وف����ي ه����ذا ال���خ���ص���وص ،ض�� ًم
برنامج ال��زي��ارة ورش��ات عمل عن
دور إطار العمل الشبابي في لبنان
ضمن التن ّوع الديمغرافي والديني،
إضافة إلى زيارة عدد من الجمعيات
ّ
ل�لاط�لاع على أعمالها
اللبنانية
ونشاطاتها.
وت��ض � ّم��ن ب��رن��ام��ج ال���زي���ارة كل

تحقيق إستيل صهيون

وح��ده .ويعتقد غنز ان الموقع كان بمثابة مركز إداري تحت
إشراف بيبلوس ،ما يدل على أن التنظيم السياسي آنذاك كان
متط ّورا ً إلى ح ّد ما ،مشبّها بيبلوس بعاصمة المملكة التي تنتشر
حولها ،مراكز صغيرة يقطنها حاكمون نصبوا فيها ،يجمعون من
هذه المراكز األخشاب من الجبال والمنتجات الزراعية المشهورة
والنامية كالقمح والزيتون والنبيذ وغيرها ثم يتم إرسالها إلى
بيبلوس.
في عامي  2004و ،2005استطاعت اللجنة أن تدرس االقسام
وجرفت قبل اكتشاف الموقع ،وتمكنت من رؤية مختلف
التي سبق ُ
الطبقات بوضوح ،وتأكدت أن المنطقة كانت محتلة لفترة قليلة
من الزمن تتراوح بين  1000و 1500سنة ،بحسب غنز .وانطالقا ً
من سنة  ،2007بدأ التنقيب عن اآلثار التي أعيد ردمها عام 2011
في أماكن أعمق لحمايتها ،حريصين فقط على ترك القسم األعلى
من الجدران ظاهرا ً كي يتمكن الزوار من رؤيتها.
ومن خالل الدراسة ،الحظ العلماء وجود مستويين ،المستوى
العلوي وه��و يمثل الفترة بين  2800و 2600قبل الميالد.
والمستوى األدنى بين  2600و 2500قبل الميالد ،متوقفين في
بحثهم على المنازل والمساكن العلوية المكتشفة .بيد أن ما يثير
اهتمامهم فعالً وجود تصميم أكيد ،حيث وجدت مبان قريبة من
بعضها البعض ،تفصلها شوارع ضيقة ما يدل على أنه تصميم
لمدينة ال لقرية صغيرة.
وعبّر غنز عن إعجابه بهندسة االبنية التي كانت مستخدمة،
رابطا ً تصميمها بتصميم بيبلوس ،لذلك يعتقد غنز ان الموقع

أ ّكد محافظ الحسكة المهندس محمد زعال العلي أن مدينة
الحسكة صامدة في مواجهة اإلرهاب بفضل تضحيات أبطال
الجيش السوري والقوى الوطنية المؤازرة له.
ودعا المحافظ خالل جولة في أسواق الحسكة أمس
أبناء المدينة الذين نزحوا إلى األري��اف والمدن األخرى
بسبب االع��ت��داءات اإلره��اب��ي��ة ،ليعودوا إل��ى أحيائهم
ومنازلهم« ،ف��األس��واق ع��ادت إل��ى نشاطها التجاري».
وبالنسبة إلى أهالي األحياء الواقعة في خطوط المواجهة،
قال المحافظ أن عليهم أن يعودوا إلى أحياء المدينة اآلمنة
وسيدخلون إلى منازلهم خالل اليومين المقبلين.
يتوجهوا إلى
وأكد العلي أن على العاملين في الدولة أن
ّ
دوائرهم ،خصوصا ً الطواقم الطبية والكادر التمريضي
وورش الكهرباء ،ومباشرة العمل تلبي ًة الحتياجات
المواطنين .مشيرا ً إلى أن المحافظة ستقوم بترميم الدوائر
التي تع ّرضت للتخريب نتيجة األعمال اإلرهابية.
من جهته ،ن ّوه أمين فرع الحسكة لحزب البعث العربي
االشتراكي خلف المهشم بصمود المواطنين الذين ظلّوا في
وتوجهوا إلى محالهم
منازلهم ومارسوا حياتهم الطبيعية
ّ
التجارية لتقديم الخدمات الضرورية .مؤكدا ً أن اإلرهاب
إلى زوال بفضل بسالة الجيش السوري والقوى الوطنية
ال��م��ؤازرة له .الفتا ً إلى االنتصارات الكبيرة التي ُح ّققت
على االرض ،والقضاء على العشرات من إرهابيي تنظيم
«داعش».

من جانبه ،أكد قائد شرطة المحافظة اللواء حسيب
الطحان أن الوضع األمني في المدينة جيد ،وكل الفروع
واألق��س��ام التابعة لقوى األم��ن الداخلي تقوم بواجبها
الوطني في التصدّي للتنظيمات اإلرهابية المسلحة.
داعيا ً المواطنين للعودة إلى محالهم التجارية وممارسة
نشاطهم االعتيادي من أجل إعادة الحياة الطبيعية إلى
المدينة.
وأع���رب ع��دد م��ن أه��ال��ي المدينة ع��ن ثقتهم العالية
بالجيش السوري والقوى الوطنية المؤازرة له في تحقيق
النصر ودحر إرهابيي «داع��ش» الذين يريدون تخريب
مدينتهم .داعين أهالي األحياء اآلمنة للعودة إلى منازلهم
ومؤازرة الجيش السوري لتحقيق النصر وتطهير األحياء
من اإلرهابيين.
شملت الجولة في أس��واق المدينة ع��ددا ً من المحال
التجارية وصالة الخزن والتسويق واألفران العامة.
يشاؤ إلى أنّ وح��دات من الجيش والقوات المسلحة
مدعومة بسالح الج ّو ،كبّدت إرهابيي تنظيم «داعش»
التكفيري خسائر فادحة خالل عمليات مك ّثفة د ّكت أوكارهم
وتج ّمعاتهم في مواقع متف ّرقة من محافظة الحسكة التي
تتعرض منذ الخميس الماضي العتداء إرهابي من قبل
ّ
المفخخة التي أدت
التنظيم المتط ّرف ،مستخدما ً السيارات
إلى ارتقاء شهداء وجرحى بين المدنيين وألحقت أضرارا ً
مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

جمعيات �شبابية �أوروبية تزور لبنان

كفرعبيدا ...ال�صدفة تقود �إلى موقع � ّ
أثري هام!
إنها المفتاح إلى الشمال اللبناني ،البلدة الساحلية المعروفة
بشاطئها النظيف ،القرية قديمة العهد التي م ّرت فيها شعوب
عدّة وتركت آثارا ً فيها ما أعطاها طابعا ً تراثياً .إنها كفرعبيدا،
التي تض ّم آبارا ً رومانية قديمة كانت تستعمل لتخزين المياه
وجمعها للريّ  ،ونواويس محفورة في الصخور ،إضافة إلى
مغاور قديمة العهد .وها هي اليوم تخضع لتنقيب جديد عن آثار
ويرجح أنها كانت
اك ُتشفت فيها صدفة ،وتعود إلى  5000سنة،
ّ
مركزا ً إداريا ً أساسيا ً مرتبطا ً بمدينة جبيل .فكيف اك ُتشِ فت؟ وما
األهمية التي تحملها هذه اآلثار؟
بدأت القصة عام  2004مع طالب لبناني من الجامعة األميركية
ـ بيروت عندما كان في رحلة على دراجته النارية ،ووجد على تلة
أن هناك جدرانا ً ظاهرة ،ما أوضح له أ ّنه موقع أثري ويتع ّرض
للجرف .أبلغ الطالب أحد األساتذة في الجامعة والدكتور هرمن
غنز ،وهو المشرف اليوم على أعمال التنقيب .وبعد كشفهما على
المكان ،أ ّكدا أنه موقع مثير لالهتمام ،فاستحصال على إذن من
المديرية العامة لآلثار بتوقيف عمليات الجرف ،ليبدأ بعدئ ٍذ
مشروع التنقيب عن اآلثار ،وذلك بحسب غنز.
وأكد غنز في إحدى زياراته إلى الموقع ،أن ما اكتشف يعود
إلى فترة يطلق عليها علماء اآلثار «بداية العصر البرونزي» ،إذ
استعملت فيها المعادن للم ّرة االولى بهدف صناعة األسلحة
وال��م��ع��دات .وب���رزت م��واق��ع مهمة ف��ي لبنان ف��ي ذل��ك العصر
كبيبلوس وتل عرقا شمال طرابلس ،وصيدا وغيرها.
ويتوقع غنز والعلماء أن يساعدهم هذا الموقع في اكتشاف
إح���دى أق���دم ال��م��دن ف��ي ه��ذه المنطقة ،خصوصا ً أنّ بعض
المعلومات ال تزال مجهولة حتى اليوم .وبالتالي ،من الممكن أن
تظهر التنظيم السابق لهذه المدينة وعدد سكانها والدور التي
كانت تؤدّيه التجارة فيها وأجوبة على أسئلة أخرى.
وبما أنّ غنز متخصص بالعصر البرونزي المبكر ،استلم أعمال
مفسرا ً أنه في تلك الحقبة نشأت مستوطنات
التنقيب بنفسه،
ّ
أكبر ،سميت ب��ـ«ال��م��دن» ،ما تطلب تنظيما ً أكثر صعوبة من
الذي كان سائدا ً في العصر الحجري .ومع هذه المستوطنات،
رجح ظهور تراتبية اجتماعية وبروز الملوك وربما تزايد أهمية
التجارة الدولية ،خصوصا ً أن استخدام المعادن كاد يستعمل
بشكل شائع ،الفتا ً إلى أنها لم تتواجد في لبنان ،فكان على
السكان استيرادها من الدول المجاورة.
وكانت في تلك الفترة قد برزت عدة حضارات في مصر وبالد ما
بين النهرين ،حيث األعداد الكبيرة من السكان واألراضي خصبة،
لكنّ االفتقار كان إلى المواد الخام والموارد الطبيعية ومن بينها
الخشب بشكل رئيس .فاتجهت تلك اإلمارات والممالك إلى لبنان
للحصول على المواد الخام ،وبالتالي نشأت حوالى سنة 3000
قبل الميالد عالقات تجارية مهمة بين مصر وبيبلوس ،أو بشكل
عام بين مصر والمنطقة بأسرها.
ورجح غنز في حديثه إلى «الوكالة الوطنية لإلعالم» ،أن
هذا الموقع كان ينضم إلى منطقة بيبلوس كونه ال يبعد عنها إال
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االثري في البلدة كان مركزا ً إداريا ً مهماً ،مشيرا ً إلى وجود بعض
المباني الضخمة التي قد يرجح أن تكون احداها عبارة عن قصر
للحاكم ،وقد اختار هذا األخير المكان ألنه يشرف على البحر
ويلفحه النسيم العليل خالل الصيف.
وتطرق غنز إلى بعض الدالئل التي تؤكد وجود مبان رسمية
في المكان ،فقد كان يخزن فيه كميات من المنتوجات الغذائية
التي يرجح انها كانت تجمع م��ن المناطق ك��ي ترسل إلى
بيبلوس.
وأش��ار إلى حصول اللجنة على بعض األختام أسطوانية
الشكل والتي ال يتعدى حجمها حجم البطارية ،منحوتة بوساطة
عدة مواد كحجر الجير والعاج ،مشيرا ً إلى ان هذه االختام نقلت
اليوم إلى الجامعة األميركية في بيروت وس ُتعرض في المتحف
الوطني« ،أو إذا بُني متحف محلي هنا ،فمن دواعي سروري أن
تعرض هنا».
وعن أهمية هذه األختام ،أعلن غنز أنه عُ ثر في بيبلوس على
عشرين منها خالل أكثر من خمسين سنة من التنقيب ،في حين
وجدت في الموقع ستة أختام حتى اليوم ،معتبرا ً أن هذه األختام
كانت بمثابة عالمة يستخدمها المسؤولون الكبار لختم ِجرار
زيت الزيتون أو زجاجات النبيذ قبل تصديرها إلى السلطات
المصرية.
ويضيف« :لم تكن االختام بمتناول الجميع خالل العصر
البرونزي .بل كانت محصورة بيد المسؤولين الكبار ،والواقع
المتمثل بوجود ستة أختام في المبنى عينه ليس محض صدفة،
بل يشير إلى أن المسؤولين كانوا يقيمون ويعملون في هذا
المبنى .أما المعلومة األهم فهي أن أحد األختام لم ينته العمل
به ،فقد بدأوا بنحت أسد لكنهم لسبب ما لم يكملوه ورموه ،علما ً
أن األختام الخمسة المتبقية قد انهي العمل بها ،ما يعني أن
شيئا ً مميزا ً كان يحدث هنا ألن نحت األختام ال يحصل في القرى
الصغيرة ،إنما في األماكن المهمة حيث يحتاجها المسؤولون».
من ناحيته ،اعتبر رئيس لجنة التراث والسياحة الدينية في
أبرشية البترون الدكتور جوزف شليطا ،أن هذه االبحاث بمثابة
دراس��ات أركيولوجية أكاديمية وليست أعمال تنقيب رسمية.
مشيرا ً إلى أنّ التمويل يأتي من السفارة األلمانية ،لذلك فإن أعمال
البحث تأخذ وقتا ً طويالً.
وأعلن شليطا أن هذه اللجنة تعمل خالل حزيران فقط ،لذلك
ال أح��د يمكنه ج��زم تاريخ انتهاء األع��م��ال ،موضحا ً أن اآلث��ار
المكتشفة تنقل فورا ً إلى الجامعة األميركية حيث ُتد َرس ،لذلك ال
وجود لآلثار في الموقع اليوم.
ولفت إلى أن اللجنة وجدت مؤخرا ً عظاما ً وقطعا ً فخارية أثرية
نقلت ل ُتد َرس في مختبر الجامعة االميركية ،كما وجدت حبوب
قمح متحجرة قامت اللجنة بزرعها في قطعتي أرض مختلفتين
في القرية ،لتثبيت مقولة ان هذه الحبوب هي زراعة محلية.
واستبعد شليطا تحول األرض إلى متحف محلي أو ما شابه
ذلك ،فهي أرض خاصة مستملكة .وأكد أنّ ما اكتشف سيذكر في
التاريخ والكتب التي ستتكلم عن تلك الحقبة من الزمن ،خصوصا ً
أنها تساعد المؤرخين في اكتشاف بعض المعلومات التي كانت
مجهولة.

من «الجمعية الخيرية العمومية
األرمينية» ،و«الجمعية األرمينية
للشباب ـ أنترانيك» في أنطلياس،
«جمعية مار منصور» في البترون،
ج��ام��ع��ة س��ي��دة ال��ل��وي��زة ف��ي ذوق
م��ص��ب��ح ،م��ؤس��س��ة اإلم����ام موسى
الصدر ومؤسسة الحنان في صور،
«الجمعية ال��دول��ي��ة» ،والمحطة
االخيرة كانت في األونيسكو ـ بيروت
حيث اجتمع الوفد إلى مجموعة من
الجمعيات التي تعنى بهذا الشأن،
وض ّمت  42جمعية.
واستقبل مدير عام وزارة الشباب

والرياضة زيد خيامي الوفد في منزله
في جبال البطم ـ الجنوب حول مائدة
أفطار ،بحضور عائلة المدير العام.
ّ
واطلع الوفد من أسامة خيامي نجل
المدير العام على سياسة الجمعيات
الشبابية وأع��م��ال��ه��ا ف��ي الجنوب
اللبناني .كما وعد زيد خيامي الوفد
بإيالء هذا القطاع االهتمام الكبير.
أشرف على تنفيذ الزيارة «نادي
الشبيبة ال��ري��اض��ي» ـ الشياح من
خالل االتفاق المبرم ما بين النادي
و«مؤسسة سالتو» المولجة إدارة
برامج «أوروميد».

