
 
 
 

ٌوم مفتوح لزٌارة موقع تل مرهان االثري فً شكا كرم: المواقع االثرٌة 
 تساهم فً تعزٌز القطاع السٌاحً

 

 ع السٌاحً
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المدٌرٌة العامة لآلثار، بالتعاون مع بلدٌة شكا، ٌوما مفتوحا لزٌارة موقع تل مرهان االثري  -ة نظمت وزارة الثقاف -وطنٌة 
فً شكا، بعد انطالق اعمال تنقٌب من قبل بعثة علمٌة من الجامعة االمٌركٌة فً بٌروت برئاسة هرمن غنز وبالتعاون مع 

"اسمنت  -الموقع المذكور، فً عقار تملكه شركة الترابة الوطنٌة الدكتورة كارٌن كوبتزكً من االكادٌمٌة النمساوٌة للعلوم فً 
 .السبع" على شاطىء بلدة شكا

 

استضاف فرٌق العمل، بإشراف المدٌرة االقلٌمٌة فً لبنان الشمالً فً المدٌرٌة العامة لآلثار الدكتورة سمر كرم، عددا من 
ري ونائبه انطوان ابً شاهٌن، رئٌس مجلس ادارة شركة "ترابة المهتمٌن والزائرٌن تقدمهم رئٌس بلدٌة شكا فرج هللا الكفو

 .السبع" بٌار ضومط والمدٌر االداري فً الشركة روجٌه حداد، اعضاء المجلس البلدي وفاعلٌات

 

  كرم

ار بداٌة، قدمت كرم عرضا مفصال عن االعمال ومراحل التحضٌر واالعمال االولٌة والمسح، وقالت: "إن المدٌرٌة العامة لآلث
بعثة اثرٌة تعمل فً المناطق الشمالٌة من بٌنها البعثة التً تعمل هنا فً  41تشجع االعمال االثرٌة فً الشمال ولذلك هناك 

سبٌل تغطٌة كل الشمال واكتشاف كل المعلومات االثرٌة عنه وهذا مهم جدا ان نتعرف الى تارٌخنا. وعندما نكشف اآلثار 



ك ننمً هذا المناطق ألن المواقع االثرٌة تساهم فً تعزٌز القطاع السٌاحً وجذب السٌاح وننظم المناطق المحٌطة، فنحن بذل
 ."وخلق حركة اقتصادٌة

 

أضافت: "ان استراتٌجٌة المدٌرٌة العامة تهدف الى القٌام بعمل علمً فً كل المناطق اللبنانٌة. ومع الجامعة االمٌركٌة 
من موقع، ونحن هنا الٌوم فً سبٌل تسلٌط الضوء على المنطقة واظهار اهمٌتها  واالكادٌمٌة النمساوٌة للعلوم عملنا فً اكثر

مما ٌساهم فً التوصل الى االعالن عن موقع سٌاحً، باالضافة الى المعلومات التارٌخٌة التً تشكل جانبا مهما للبعثات 
االعمال مستمرة وستستكمل بدراسات وللمدٌرٌة وللباحثٌن، ومن كل ذلك تنمٌة كافة المناطق خصوصا المناطق المغمورة. 

 ."وعلى اساسها ٌتم االعالن عن كل المعلومات

 

  كوبتزكً

أما كوبتزكً فقالت: "من خالل اعمالنا السابقة فً مصر أدركنا ان هناك تبادال تجارٌا قدٌما مع لبنان، وسعوا للبحث عن 
ري بٌن لبنان ومصر على الساحل اللبنانً. ومن خالل موقع ٌكتشفون فٌه الفخارٌات من الفترة التً تإكد وجود تبادل تجا

الخرائط والدراسات التً اجرٌت تبٌن ان هناك موقعا صالحا لدخول وخروج البواخر التجارٌة على شاطىء شكا هو تل 
هلت هذا . وهذا الموقع هو عقار خاص تملكه شركة الترابة الوطنٌة التً س6142مرهان الذي بدأ العمل بالمسح فٌه سابقا منذ 

الموضوع، علما ان السٌر بآلٌة العمل على اراض خاصة تكون أصعب من العمل على اراض للدولة اللبنانٌة، باالضافة الى 
 ."تعاون بلدٌة شكا

 

أضافت: "إن ما تم اكتشافه ٌعود الى الفترتٌن الكنعانٌة والفٌنٌقٌة التارٌخٌتٌن وهما من العصر البرونزي وعصر الحدٌد، 
القدم تعود الى االلفٌة الثانٌة واألعلى تعود الى االلف االول بعد قبل المٌالد. والمبنى العائد للعصر البرونزي الوسٌط والفترة ا

 2كما كل المنطقة من سورٌا الى لبنان وفلسطٌن تمٌز بوجود سور حولها للحماٌة وما تم اكتشافه هو موقع مهم وكبٌر مساحته 
ه فً مدن معروفة مثل جبٌل وعرقة وغٌرها من المدن التً ٌتم العمل فٌها. اما المبنى الثانً هكتار وهو بؤهمٌة ما تم اكتشاف

قبل المٌالد، وهو مبنى كبٌر وبالتؤكٌد لم ٌتم  011الذي اكتشفناه فهو من فترة عصر الحدٌد اي القرن الثامن االلف األول أو 
م. اما الفخارٌات فهً منوعة مصرٌة وقبرصٌة وٌونانٌة اشغاله كمنزل انما قد ٌكون مركز ادارة او قصر لمرجعٌة مه

وتركٌة، ما ٌعنً ان حركة تجارٌة ناشطة شهدها هذا الموقع الى جانب قطع للوزن ومعدنٌات للزٌنة واالعمال ما زالت فً 
 ."بداٌتها والتنقٌب سٌبٌن كل التفاصٌل

 

  غنز

ن اكبر المواقع المكتشفة فً لبنان وهذه االهمٌة ترتبط بوجود بدوره، أكد غنز اهمٌة موقع تل مرهان، موضحا أنه "ٌعتبر م
رأس الشقعة الذي ٌشكل حماٌة طبٌعٌة من الهواء والموج للبواخر التً كانت ترسو فً هذا المكان ما ٌعنً انه كان الموقع 

 ."المثالً لتؤمٌن مرسى آمن ٌسهل اعمال التبادل التجاري

 

اال ان كمٌة الفخار التً ظهرت والتً كانت مستوردة هً دلٌل على ان الموقع شهد حركة وقال: "ما زلنا فً بداٌة الحفرٌات 
ناشطة من التبادل التجاري. والعصر البرونزي الوسٌط شهد تبادال مع مصر بشكل كبٌر، وما ٌإكد ذلك نوعٌة الفخار 

ا ٌإكد ان الفخار كان مستوردا. وبعد فترة الموجودة لجهة الشكل والعجٌنة ونوعٌة الطٌن التً تختلف عن النوعٌة المحلٌة م
قبل المٌالد، والتً شهدت اٌضا عملٌات  011العصر البرونزي الوسٌط تؤتً فترة عصر الحدٌد المعروفة بالفترة الفٌنٌقٌة 

 ."استٌراد تطورت الحقا ولم تبق محصورة بالتبادل مع مصر بل نشطت باتجاه قبرص وتركٌا والٌونان

 

  ضومط

"نحن الٌوم نفتخر بالعمل القائم فً تل مرهان االثري للكشف عن تارٌخه واهمٌته االثرٌة، ونحن كشركة نضع  وقال ضومط:
كل امكاناتنا لالهتمام بالمجتمع المدنً ونؤمل ان ٌثمر هذا المشروع نتائج اٌجابٌة بالنسبة للسٌاحة البٌئٌة والسٌاحة التراثٌة 

ونحن كعائلة نرحب بهذه المبادرات ولطالما أولٌنا كل االعمال المتعلقة باآلثار والتارٌخٌة، فتصبح شكا مقصدا لزوارها. 
االهمٌة القصوى منذ عهد مٌشال شٌحا وحتى الٌوم، وهذا شرف كبٌر لنا، والتعاون بٌن المدٌرٌة العامة لآلثار وبلدٌة شكا 

 ."ونسعى لتحقٌقه وشركة الترابة الوطنٌة والمجتمع المدنً هو جزء من التعاون الذي نبحث عنه

 

أضاف: "نحن نرحب بالجمٌع على ارضنا فً هذا الموقع االثري وهذا العقار سٌكون بتصرف المدٌرٌة العامة لآلثار، وكلنا 
 ."أمل ان تعلنه المدٌرٌة العامة لآلثار معلما سٌاحٌا وأثرٌا ولنا الفخر اننا نساهم بذلك



 

  الكفوري

عمال التنقٌب عن تارٌخ هذا الموقع"، وقال: "نحن منذ البداٌة وبعد التواصل مع ورحب الكفوري ب"الخطوة والمباشرة بؤ
 0111الجامعة االمٌركٌة والمدٌرٌة العامة لآلثار، رحبنا وكانت فرحتنا كبٌرة ان ٌكون لبلدة شكا موقع اثري ٌتجاوز الـ 

اسمنت السبع، ونحن نثمن كالم  -ٌة سنة. ومن جهة اخرى االرض هً ارض خاصة تملكها شركة الترابة الوطن 1111والـ
االستاذ بٌار ضومط ومبادرته بتقدٌم االرض ،وهً هدٌة ثمٌنة من الشركة لبلدة شكا وللمدٌرٌة العامة لآلثار ولكل من سٌزور 

 ."شكا للتعرف على هذا الموقع االثري واالطالع على اهمٌته التارٌخٌة

 

اي عمل ٌرفع اسم شكا عالٌا واالثار، هً قٌمة مهمة. ونشكر الجامعة أضاف: "نحن مستعدون ألي خدمة وتعاون فً سبٌل 
االمٌركٌة فً بٌروت واالكادٌمٌة النمساوٌة للعلوم والمدٌرٌة العامة لآلثار وشركة الترابة الوطنٌة وعلى رأسها االستاذ بٌار 

ح مقصدا للسٌاح والباحثٌن فً علم ضومط، وٌدا بٌد سنسعى لتحقٌق ما ٌلزم النجاح هذا العمل وتسلٌط الضوء علٌه لٌصب
 ."اآلثار والتارٌخ

 

  .وفً الختام كانت جولة فً الموقع لالطالع على المكتشفات
 


