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اتهم وزير اخلارجية الفرنسي 
ج��ان م��ارك آي��رول��ت، أم��س، وزير 
اخل��ارج��ي��ة ال��ب��ري��ط��ان��ي اجل��دي��د 
ب���وري���س ج��ون��س��ون ب��أن��ه ك��ذب 
على  م��ش��ددا  البريطانيني،  على 
أن���ه ب��ح��اج��ة إل���ى ش��ري��ك »يتمتع 

مبصداقية وميكن الوثوق به«.
وصرح آيرولت الذاعة »اوروب 
1« »ليست لدي أي مخاوف حول 

جونسون،  ب��وري��س 
ل���ك���ن���ك���م ت���ع���ل���م���ون 

ال���ش���ري���ف�
ع���ب���دال���ع���زي���ز آل س���ع���ود أم���س 
إل��ى اململكة املغربية ف��ي إج��ازة 

خاصة.
وك������ان ف����ي اس���ت���ق���ب���ال خ����ادم 

احلرمني الشريفني لدى وصوله 
ال�����ى م����ط����ار اب�����ن ب���ط���وط���ة ف��ي 
ط��ن��ج��ة، رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب 
باململكة املغربية رشيد الطالبي 
ال��ع��ل��م��ي، ووال����ي طنجة ت��ط��وان 
م���ح���م���د ي���ع���ق���وب���ي، وال���ق���ائ���د 
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على  املشرفة  البريطاني  املتحف  بعثة  رئيسة 
أعمال التنقيب في موقع الفرير األثري في صيدا 
كلود ضومط سرحال، قالت: »خللال 21 عامًا من 
التنقيبات األثرّية في موقع الفرير، والتي أّدت الى 
الكنعاني، تأتي  اكتشاف 171 مقبرة من العصر 
حفرية هذا العام لتكشف عن مدفن محفوظ بطريقة 

جيدة جدًا«.
وتللابللعللت: »يللحللتللوي هلللذا املللدفللن علللللى رجلني 
محاربني ُدِفَنا على جانبيهما األمين، ويعود تاريخ 
املدفن الى القرن التاسع عشر قبل املياد. كما أّن 
الساح املوجود في املدفن عبارة عن خنجر بثاثة 
مسامير، بينما متَّ وضللع حللزام بللرونللزي بعناية 
هللذا احلزام  وُزّيلللن  العظمي.  الهيكل  مللن  بالقرب 
على  ببعضها  ومتصلة  املللركللز،  مّتحدة  بللدوائللر 
ُتستخدمان  مقّوستني  اجلهة اخللفية بصّنارتني 
كقفل، كما ُوِضَعْت بالقرب من القدمني بقايا عظام 
حيوانية )أغنام / ماعز( ملرافقة املتوفى في العالم 

اآلخر« .
وأضافت: »لم ُيستعمل هذا اخلنجر البرونزي 
ِخَذ كرمز مرتبط  كأداة عسكرية، بل على األرجح اتُّ
إليها  ينتمي  التي  للنخبة،  االجتماعي  بالوضع 
امليت، إذ من الواضح أّن مثل هللذه املدافن كانت 
متّجد األعمال البطولية لهؤالء احملللاربللني، وهي 
قبل  الثانية  األلفية  بللدايللة  عليها  تشهد  ظللاهللرة 

املياد«.
ولفتت سللرحللال إلللى أّنللله »مللن خللال التنقيب 
حللاولللنللا إظلللهلللار طللريللقللة الللعللمللل عللنللدمللا ننّقبها 
وأهميتها الكبيرة، وهللؤالء يفتحون لدينا نافذة 
جدية عن املجتمع الكنعاني، الذي لم نعرف شيئًا 

عنه، والطريقة التي متَّ دفنهم فيها هي الطريقة 
الذي عاشوا فيها«.

وأشارت إلى اّن »وجود احلزام واخلنجر جنبًا 
الى جنب مع جميع القطع األثرية األخرى املكتشفة 
على مر السنني سيتم عرضها في الطابق األول 
في متحف صيدا، في حني يحتوي الطابق االرضي 

على زيارة للموقع«. 
وختمت: »أخيرًا، جتدر اإلشارة إلى أنه ال ميكن 
حلفرية موقع الفرير االستمرارية وإظهار تاريخ 
صلليللدا وحللضللارتللهللا مللن دون الللدعللم اللللذي تقّدمه 
شركة الترابة الوطنية – ترابة السبع – ومؤسسة 

احلريري«.

اإكت�ساف مدفن اأثري يف �سيدا من القرن 19 قبل امليالد

قبر من العصر الكنعاني 

كلود سرحال خالل اكتشاف محاربني من العصر الكنعاني

�سيدا – ثريا ح�سن زعيرت:

ما زال باطن األرض في مدينة صيدا، يلفظ أجزاًء من أسرار 
التاريخ  تدوين  ُتعيد  بشرية،  واكتشافات  أثرية  معالم  وخبايا 
الغابر ملدينة »صيدون« القدمية، وتبدأ من احلقبة البرونزية قبل 
وبعض  الروماني  العصر  إلى  امليالد، وصــواًل  قبل  عام   3000

اإلسالمي، فيما تشخص األنظار اليوم إلى حفرية »الفرير«، التي 
ُعِثَر فيها على أهم املكتشفات، وآخرها هيكل عظمي حملاربني 
من العصر الكنعاني، دّلت الدراسات األّولية على أنهم ذو أهمية 
ونفوذ كبيرين.. وموقع حفرية »الفرير« على ُبعد نحو 100م من 
القلعة البرية، وهو مبوازاة أسوار وأبواب وحتى خندق العصور 

الوسطى للمدينة.
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