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األمني العام للهيئة العليا لإلغاثة:
مدمر
لدينا  90ألف متض ّرر و 7آالف مبنى ّ

□ وضعنا اولوية يف خطتنا للمنازل املترضرة،
عىل ان تليها املستشفيات واملؤسسات
الرتبوية والخاصة واملصانع واملحالت التجارية
واملؤسسات واملنتجعات السياحية واملطاعم.

اصيب الوطن يف الرابع من آب بكارثة وطنية كربى اثر انفجار مواد االمونيوم يف العنرب  12يف مرفأ بريوت ،ما ادى اىل سقوط
شهداء وجرحى باملئات ،وتدمري واجهة بريوت البحرية املمتدة من االرشفية حتى الكرنتينا ومحيطها من كل الجهات ،وصوال
اىل عمق  10كيلومرتات بنسب متفاوتة

ارضار االنفجار طاولت مئات االبنية واملنازل،
وتفاوتت بني تدمري كامل وانهيار وبني
تدمري جزيئ وتصدع وارضار متنوعة (ابواب
ونوافذ وزجاج وديكور…) ،عدا عن االرضار
يف السيارات واملنشآت واملؤسسات الخاصة
والعامة والتجارية ،الصغرية والكبرية ،ومؤسسات
الخدمات كالكهرباء واالتصاالت ،واملدارس
والكنائس واملساجد وبعض الفنادق .لكن املؤمل
يف املوضوع ايضا ،هو ان التدمري شمل عددا
من املباين واملنازل الرتاثية والتاريخية التي تعترب
من معامل بريوت الجميلة ،ومن ضمن ذاكرتها
الوطنية والشعبية والثقافية االبداعية .كل ذلك
استدعى عىل الفور اجراءات ملسح االرضار،
وتحديد آلية عمل اعادة االعامر والتعويضات.
بلغ عدد املباين الرتاثية املترضرة نحو  ،601من
بينها  70مبنى باتت معرضة للهدم اذا مل يتم
ترميمها بشكل عاجل.
االمني العام للهيئة العليا لالغاثة اللواء محمد
خري اعلن ان هناك نحو  90الف مواطن مترضر،
عدا عن املحالت واملستشفيات واملؤسسات عىل
اختالفها .كذلك بلغ عدد املدارس املترضرة نحو
75مدرسة رسمية و 50مدرسة خاصة.
بعد حصول الكارثة ،بارشت الهيئة العليا لالغاثة
عملية رفع انقاض املباين املترضرة من الطرقات
لتسهيل مرور املسعفني وعنارص الدفاع املدين.
وقامت بالتعاون مع كل االجهزة الرئيسية
املعنية ،وخصوصا قيادة الجيش اللبناين وبلدية
بريوت والبلديات املجاورة ،ونقابتي مهنديس
بريوت والشامل ،والجمعيات واملجتمع املدين
واملنظامت املحلية والدولية ،بالتنسيق يف ما
بينها لوضع آلية شفافة لتوزيع املساعدات
العينية االولية عىل املترضرين ،اضافة اىل مسح
كل االرضار الناجمة عن االنفجار بالرسعة
املمكنة واالمكانات املتوافرة.

من جهتها ،شكلت قيادة الجيش نحو  30لجنة
ملسح االرضار وتحديدها بدقة .بدأ املسح من
منطقة الصيفي اىل املدور من ضمنها الكرنتينا،
ومن املناطق االكرث رضرا حتى االقل ترضرا.
عىل خط آخر ،نزلت عىل االرض وبفعل دافع
انساين ووطني كبري ،عرشات الجمعيات االهلية
والشبابية ،وعدد من املتطوعني افراديا لتقديم
يد العون الفوري اىل املترضرين ،السيام الجرحى
منهم او الذين تهدمت بيوتهم وترضرت
محتوياتها ،ومل يعد لديهم مكان للمبيت او
لقمة خبز .كام عملت هذه الجمعيات عىل
كنس الشوارع من الحطام والزجاج لتسهيل
التنقل.
"االمن العام" حاورت اللواء خري عن طبيعة
عمل الهيئة ،وآلية نشاطها يف رفع االنقاض
وتخمينها ،وسبل التعويض عىل املترضرين،
وعملية اعادة بناء ما تهدم او ترضر.
■ كيف بدأ العمل بعد االنفجار يف املرفأ ،وما
االولويات التي اعتمدمتوها؟
□ االنفجار وما تراكم من بعده ،كان كارثة عىل
بريوت وعىل لبنان وشعبه ،خاصة يف ظل االوضاع
الصعبة السائدة ،السيام انتشار فريوس كورونا.
بعد االنفجار حصل اجتامع يف القرص الجمهوري
ملناقشة سبل املعالجة .من جهتنا ،بارشنا العمل
فورا عرب تكليف رشكة مقاوالت خاصة كبرية
رفع االنقاض ،وبدأت عملها منتصف الليل
من دون ان تتقاىض قرشا واحدا ،الزالة الركام
وفتح الطرقات من اجل تسهيل مرور سيارات
االسعاف واالطفاء ونقل املصابني .عملنا طيلة
الليل حتى الفجر لفتح الطرقات اىل املرفأ ،ثم
فتحنا خطوطا بني املرفأ واملستشفيات .بقينا
اربعة ايام عىل تواصل دائم مع هذه الرشكة
ومع مجموعات من الجمعيات االهلية املدنية

والبلديات يف بريوت وخارجها ،فيام الجميع
عملوا من منطلق محبتهم للبنان ولشعبه .كان
التنسيق بينهم عىل افضل ما يكون ،لذا اوجه
لهم الشكر عرب مجلة "االمن العام" ،واىل كل
من ساهم يف هذا العمل الجبار الذي يثلج
القلب .لكن ويا لالسف ،اعترب بعض الحقودين
او الحسودين ،سامحهم الله ،ان مثة عدم تنظيم
وعدم تنسيق ،وهذا مجاف للحقيقة .نحن
اعتربنا ان ما حصل هو مثابة فوىض بناءة،
النها اظهرت ان اللبناين يشعر مع اخيه اللبناين،
لذا اندفع بكل اخالص للمساعدة وهذا درس
من دروس الوطنية واالخالق .كنا ننسق مع
مجموعات كبرية وعديدة من كل لبنان لتنظيم
العمل ،واعطى هذا االمر النتيجة املرجوة .من مل
يستطع التواصل معنا ،بادر تلقائيا اىل مساعدة
الناس بزيارة منازل املترضرين والوقوف عىل
حاجاتهم .نحن نشجع مثل هذه املبادرات
التي اعطت انتاجية كبرية جدا .بعد اربعة ايام
من الكارثة تغري الوضع عىل االرض ،وقد ملس
اللبنانيون هذا التطور.
■ كيف قسمتم العمل يف املناطق؟
□ اعتمدنا ساحة الشهداء نقطة اساسية يف
التحرك ،وقسمنا املباين رشقا وغربا :رشقا خط
الرينغ  -الجميزة  -مار مخايل  -مؤسسة
الكهرباء  -نهر بريوت ،وغربا خط الصيفي -
الكرنتينا  -نهر بريوت.
■ هل اشتغلت جهات اخرى معكم غري الرشكة
التي رفعت االنقاض؟
□ يف الوقت الذي كنا نعمل فيه عىل رفع
االنقاض ،كانت رشكة خطيب وعلمي تعمل
مجانا عىل االرض لدرس وضعية املباين التي
ترضرت .وقد وصلت الرشكة اىل تحديد

االمني العام للهيئة العليا لالغاثة اللواء محمد خري.

املباين التي تشكل خطرا عىل السالمة العامة،
واملباين الرتاثية التي تهدمت او ترضرت ،وكان
امللف جاهزا لدينا خالل خمسة ايام ونرشناه
عرب االعالم .علام ان البعض تحدث عن غياب
هيئة االغاثة ،وكان ردنا ان الهيئة تعمل عىل
االرض وليس عرب االعالم ،فلم يكن همنا الظهور
والتنافس االعالمي بل تقديم العمل الرسيع
والصحيح ،ومن لديه ضمري يعرف ماذا اشتغلنا
عىل االرض.
■ هل حصل تضارب يف العمل بني الهيئة وبني
الجهات االخرى التي عملت عىل االرض؟
□ مل يحصل اي تضارب او تناقض ،بل حصل
تنافس بناء يف كل املجاالت .كانت كل جمعيات
املجتمع املدين تأيت الينا ملعرفة ماذا ميكن
ان تقدم ،سواء يف االماكن او الشوارع او يف
مؤسسات مترضرة ،من مستشفيات وكنائس
ومدارس او منتجعات سياحية رمبا مل تكن قد
وصلت اليها املساعدات بعد.
■ ما هو حجم التنسيق بينكم وبني الجيش
اللبناين؟
□ عند اعالن حالة الطوارىء يف بريوت وتشكيل
غرفة طوارىء عمليات الجيش ،تم التنسيق
بني الهيئة وبني الجيش ضمن غرفة العمليات،

مبادرات املجتمع
املدني والشركات
الخاصة للمساعدة
درس في الوطنية
وكذلك قمنا بالتنسيق مع املحافظ والبلدية
ونقابة املهندسني ،حتى اصبحنا نعمل يدا
واحدة .لكن الفضل االول يف العمل كان لهيئة
االغاثة باعرتاف الجميع .عىل اي حال ،كان همنا
االسايس ان تنجح غرفة العمليات يف مهامتها.
■ كم بلغ عدد املباين واملنازل املترضرة؟
□ عدد االبنية التي ترضرت  7االف ،واملنازل
جرى احصاؤها وفق الطبقات والشقق يف كل
مبنى .نحن نبحث مع وزارة املال آلية لتنفيذ
الرتميم ،علام اننا موعودون من بعض الدول
واملنظامت الدولية بتقديم الدعم الذي سرناه
قريبا عىل االرض.
■ ماذا عن املستشفيات واملدارس واملؤسسات
الرسمية والخاصة؟

■ ما اآللية التي اعتمدت ملسح االرضار
وتحديدها وكلفتها؟
□ اعتمدنا آلية سهلة غري معقدة لتسهيل
العمل وترسيعه من اجل اراحة املواطن ،حيث
كانت املستندات املطلوبة قليلة جدا ومبا ال
يشكل عبئا عىل املترضر الذي يقوم بتصوير
ارضار منزله واالثاث والسيارة واي ارضار اخرى،
ويعد الئحة باالرضار ثم يقدمها مع الصور
وسند امللكية واخراج القيد اىل لجنة املسح.
يف الوقت ذاته ،يبلغ مختار املحلة باملعلومات
ورقم العقار لتسهيل وصول الجيش اليه .اذا قام
املترضر بالرتميم من حسابه الخاص ،يحتفظ
بالفواتري ملقارنتها مبا تم اصالحه والتعويض
عليه .لدينا فرق هندسية تقوم بتخمني قيمة
االرضار وستدفع باللرية اللبنانية .كانت هنالك
ثالثة مسارات للكشف :الكشف االول من اجل
السالمة العامة ،الثاين من اجل حرص االرضار
واملباين االثرية .اما الثالث فمن اجل القيمة
املادية لالرضار .يف االيام الثالثة االوىل كانت
لدى الجيش مهامت كثرية وكبرية خارج بريوت
وعىل الحدود ،ومل يستطع توفري سوى ثالث
لجان ملسح االرضار ،ضمت كل لجنة ضابطا
وعسكريا ومهندسا من هيئة االغاثة ،وقد تم
تدريب هذه اللجان وتنظيمها ،لكن بعد ايام
قليلة اصبح لدينا  30لجنة ملسح االرضار .نحن
طلبنا من قائد الجيش العامد جوزف عون
رفع عدد اللجان اىل  100لجنة ليك نستطيع
انجاز املسح والكشوفات خالل  20يوما.
لكن  30لجنة هو عدد غري كاف ،لذا نعتقد
ان العملية ستتأخر اكرث .شمل املسح مناطق
املرفأ والكرنتينا والصيفي واملدور والرميل ونهر
بريوت ،وهي املناطق االكرث ترضرا .اما املناطق
االبعد نسبيا فكانت ارضارها اقل ،وكذلك
مناطق مجاورة مثل انطلياس وبعبدا واحياء
بريوت البعيدة حتى الرملة البيضاء .يبقى
الكشف عىل ارضار مرفأ بريوت ،وهذا االمر
له آلية خاصة بحيث سيتم درس هذه االرضار
وتحديدها ثم السري بها.
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اىل الهيئة العليا لالغاثة لرتفعها بدورها اىل لجان
املسح العسكرية فيتم الكشف عليها وتقدير
االرضار وكلفتها.

اللواء خري يتفقد االحياء املدمرة.

■ ما املهلة املقدرة النهاء املسح وتقدير
كلفة التعويضات واعادة البناء؟
□ ال نستطيع تحديد مهلة دقيقة .االمر منوط
بامكان زيادة عدد لجان املسح العسكرية
ورسعة عملها .لكن بعد مرور اسبوعني تقريبا
عىل مبارشة العمل ،احصينا  3االف شقة ،والف
محل ومؤسسة و 4االف سيارة.
■ كيف تحدد املعوقات التي صادفتكم يف
العمل؟

انفجار املرفأ ق ّوض مباين اثرية.

□ مع كثافة العمل الذي قمنا به ال بد من
حصول اخطاء ومعوقات .ال احد يعمل بجد من
دون اخطاء .لقد متنينا عىل املواطنني الصرب قليال
بسبب ضخامة العمل واالرضار والوقت الذي
يستغرقه عمل لجان املسح العسكرية لتوخي
الدقة والشفافية .كان هناك عائق بعدم القدرة
عىل شمول املسح املناطق البعيدة من بريوت،
لذلك قمنا باجتامعات تنسيقية مع اتحاد
بلديات الضاحية واتحاد بلديات املنت ،من اجل
ان تقوم البلديات باحصاء االرضار ورفع امللفات

■ ما هي آلية التعويض وهل من امكانات
مالية للتعويض عىل املترضرين؟
□ عند انتهاء الكشوفات باالرضار نرفعها اىل
مجلس الوزراء ،وهو يقرر آلية الدفع وكيفية
تأمني االموال .من مل يستطع اصالح االرضار
تلقائيا وليس لديه مأوى ،تم توفري بدل ايواء
يدفعه له الجيش .هناك  5االف منزل قدمها
املواطنون ووضعت يف ترصف غرفة عمليات
الجيش ليك يقدمها اىل املحتاجني الذين يجب
ان يتقدموا بطلباتهم اىل غرفة العمليات .نحن
نعمل عىل توفري االموال من مصادر الدولة،
ونأمل يف ان يأيت دعم مايل من الخارج .املنا
كبري يف املنظامت الدولية والدول الشقيقة
والصديقة ،وكام كانوا دوما سباقني للخري
نرجو ان يستجيبوا النداءات ،السيام دول
الخليج الشقيقة .بناء عىل توجيهات رئيس
حكومة ترصيف االعامل الدكتور حسان
دياب ستقوم الهيئة باعطاء مساعدات مالية
لذوي الشهداء الذين سقطوا يف انفجار املرفأ،
عىل ان يتقدم ذووهم باملستندات الالزمة من
مكاتب الهيئة العليا لالغاثة الكائنة يف مبنى
ستاركو  -بلوك .C
■ ما هو مصري االبنية الرتاثية السيام مع هجمة
السامرسة لرشائها؟
□ بالنسبة اىل االبنية الرتاثية ،هناك قسم كبري
منها يف خطر وقسم آخر نصف مهدم .عددها
يبلغ نحو  45مبنى قدمنا بها لوائح وننسق يف
شأنها مع املدير العام لالثار رسكيس خوري
الذي يتجاوب معنا بشكل ايجايب ويقوم
مبعالجة جدية ،عىل ان يتفاهم مع االدارات
الرسمية املعنية اليجاد آلية لكيفية املعالجة.
وحول ما يقال عن سامرسة يعملون عىل رشاء
هذه االبنية ،ميكنني القول اننا مل نشاهدهم
عىل االرض ،ونأمل يف ان ال نراهم .انا اشك يف
وجودهم الين اعتقد ان ما من مواطن لبناين
يستغل آالم الناس ،رمبا هناك اشاعات او تشويه
سمعة .يف كل االحوال ،آمل يف ان ال يحصل مثل
هذا االمر ،وكل صاحب حق سيصله حقه.
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