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املدمر:
محافظ بيروت من بني ركام مكتبه
ّ
األولو ّية لعودة الناس إلى بيوتهم

□ اعادة اعامر مرفأ بريوت عمل اسرتاتيجي
وليست يف يدنا نحن كمحافظة ،امنا تتعلق بسياسة
الدولة العامة والتوجه املركزي ومن الذي سريمم
املرفأ اذا كان الغرب او الرشق .هذا قرار كبري يعود
اىل السلطات العليا .اما بالنسبة اىل االحياء املدمرة
واملترضرة ،فان الكثري من الدول والجمعيات
واملواطنني واصحاب العالقة سيتبنون عمليات
الرتميم واعادة االعامر عىل ان تتوىل كل دولة احد
الشوارع .الخطة املوضوعة هي ان يبدأ العمل من
االشياء الصغرية اىل الكبرية ،اي املبارشة يف تنفيذ
االعامل الطارئة من عمليات تدعيم وتصليح
للمنازل القابلة للسكن ،وهذا االمر ال يحتاج اىل
ميزانيات كبرية .اما االعامل الكربى املتمثلة يف
عمليات اعادة االعامر لالبنية والبيوت املدمرة
سيعمل عليها وفق خطة ايضا ستكون رسيعة.

ما حصل يف مرفأ بريوت امتدادا اىل احياء املدينة وصوال اىل مسافات بعيدة ،هو زلزال حقيقي نتيجة انفجار غري مسبوق،
وصف بانه بريوتشيام تيمنا بهريوشيام لجهة الشكل والغاممة الفطرية التي نتجت منه ،ولجهة النتائج التي متثلت دمارا هائال
مل تشهده العاصمة يف كل الحروب التي تعاقبت عليها

جولة يف بريوت املنكوبة تظهر هول الكارثة ،السيام
يف املناطق القريبة من مكان االنفجار ،حيث
مل يسلم مبنى او مؤسسة من الدمار واالرضار
الفادحة .يف الطريق اىل مبنى بلدية بريوت،
يطالعنا مبنى جريدة "النهار" التي يشبه شجرة
خريفية عمالقة تعرت من اوراقها وفقدت الكثري
من اغصانها ،وصوال اىل مبنى البلدية التاريخي
الذي يضم مكاتب بلدية بريوت ومحافظتها.
لعل املشهد يف داخل املبنى يخترص الدقائق
املرعبة من االنفجار املهول .فمن املدخل صعودا
عىل الدرج اىل الطبقة االوىل ومن ثم الثانية
وصوال اىل الثالثة حيث مكتب املحافظ ودوائر
املحافظة واقسامها ،مل نشاهد شيئا يف مكانه او
قطعة مكتملة االجزاء .كل ما يف الطبقات طاوله
التكسري والدمار ،ولو ان االنفجار وقع يف وقت
العمل الرسمي وليس يف آخر ساعات النهار ،لكنا
كتبنا عن شهداء ومل نستطع ان نجري حديثا
مع احياء.
بقايا اثاث متناثر يف مكتب محافظ بريوت القايض
مروان عبود .ال ابواب وال نوافذ ،وكل يشء م ّ
رشع
عىل مشهدية الدمار الذي يطوق املحافظ وهو مل
يكد ينتهي من ترتيب ملفاته وتحديد اولوياته،
عي حديثا يف هذا املوقع ،ليجد نفسه
كونه ّ
امام استحقاق مصريي خطري يتمثل بالنهوض
من جديد بالعاصمة املدمرة من تحت الركام.
امام هذا املشهد الذي تختلط فيه كل املشاعر
والتحديات ،نفهم حقيقة الدموع التي ذرفها
القايض عبود وهو يتحدث عن االنفجار الضخم
الذي زلزل بريوت واول ضحاياه الشهداء فريق
من اطفاء بريوت .اذ ان عرشة عنارص من فريق
االطفاء اختفوا قبل ان تكتشف جثث الواحد تلو
االخر منهم.
يف حديثه عن االنفجار ،ال يزال القايض عبود
يف قلب املشهد ،ويقول "كان هناك حريق يف

البداية ،بعد ذلك وقع االنفجار .هذا االنفجار
يشبه ما حصل يف اليابان ،يف هريوشيام وناغازايك
تحديدا" .يقول والغصة يف قلبه "مل اشاهد يف
حيايت دمارا يف هذا الحجم والضخامة .هذه نكبة
وطنية ،هذه مصيبة عىل لبنان" .خالل قوله "ما
يحصل للشعب اللبناين كثري" ،ملعت الدمعة يف
عينه مجددا كام حصل يف خالل تفقده موقع
االنفجار عند الدقائق االوىل من وقوعه" ،مجددا
مناشدة الشعب اللبناين التامسك" :نحن اقوياء
وسنظل اقوياء" .من بني ركام مكتبه الذي تحول
اىل باحة اجتامعات متواصلة تتقاطر اليه الوفود
والشخصيات املحلية والخارجية ،اجرت "االمن
العام" معه الحديث االيت:
■ ما هي االجراءات الرسيعة االولية التي بادرت
اىل اتخاذها فور حصول الحريق يف مرفأ بريوت؟
□ بداية ال سلطة للمحافظ عىل مرفأ بريوت،
اال ان فرقة التفتيش وكل املهندسني يف البلدية
القادرين عىل القيام بدور ومهمة التفتيش
ارسلناهم اىل املرفأ ومعهم عنارص فوج االطفاء.
هناك نحو ثالثني شخصا يعملون يوميا مع آلياتهم
يف عمليات رفع االنقاض وازالة الركام والبحث عن
املفقودين .نحن نقدم كل التسهيالت اللوجستية
للفرق العاملة يف مكان التفجري من طعام ورشاب
وما يحتاجونه الكامل مهامتهم.
■ ماذا عن االجراءات التي قمتم بها عند حصول
االنفجار؟
□ فور حصول االنفجار ،اتخذ اول قرار وهو عدم
تهديم اي مبنى اال بقرار من محافظ بريوت .القرار
الثاين هو مبارشة عملية املسح لتحديد حجم
االرضار واالبنية املتصدعة اآليلة للسقوط ،ألن
هاجس سقوط ابنية متصدعة عىل ساكنيها يالزمنا
عىل الدوام ،يف تكرار للفاجعة واملأساة .شكلنا

خاليا وشبكة عمل مع نقابة املهندسني واملديرية
العامة لوزارة الثقافة ،واملهندسني التابعني للهيئة
العليا لالغاثة ،باالضافة اىل املهندسني العاملني
معنا .كام عمدنا اىل تقسيم بريوت اىل مربعات
وبدأوا العمل من خالل فرق عمل تم تشكيلها.
اما املباين التي يتبني انها مترضرة بناء عىل كتب
تردين من فرق املسح ،فاعمد اىل اصدار قرارات
باقفال شوارع ومنع املواطنني من االقرتاب من
االبنية املتصدعة .هناك مواطنون يقومون بتدعيم
منازلهم املترضرة والقابلة للرتميم والتصليح
وعندما نكشف عىل هذه املنازل والشقق ويتبني
عدم وجود خطر ،نسمح لهم بالعودة اليها .كذلك
نقوم باالرشاف عىل عمل الجمعيات التي تعمل
يف الشوارع ونقسم عمل كل منها ،ونتوىل تأمني
مكبات لرمي الردم فيها .وكذلك قمنا بتوفري
نقل الردم من بريوت اىل خارجها ،ونقوم بعملية
الحراسة املشددة ملنع عمليات الرسقة ونلقي
القبض عىل السارقني الذين زاد عددهم يف االونة
االخرية.
■ هل من خلية ازمة تشكلت من الوزارات
واالدارات واملؤسسات املعنية بازالة اثار الكارثة؟
□ هناك خلية شكلت يف رئاسة الحكومة ،ولكن
ما ينقصنا هو عدم وجود تنسيق كاف بني كل
االجهزة التي تعمل عىل االرض.
■ ما هي االجراءات الحالية التي تقومون بها؟
□ نعمل عىل مسح املنازل والشقق السكنية التي
من املمكن ترميمها بشكل رسيع البقاء الناس
يف منازلهم ،ونتخذ االجراءات اآليلة لتوفري عودة
املواطنني اىل بيوتهم يف ارسع ما ميكن.
■ هل من برنامج عمل تم وضعه؟
□ صحيح ،تم وضع برنامج طوارئ للعمل.

محافظ بريوت القايض مروان عبود.

■ هل يشمل ازالة الركام ومسح االرضار؟
□ نعم ،نحن نقوم بازالة الركام ومسح االرضار.
■ هل يشمل الربنامج اعادة االعامر؟
□ عىل صعيد اعادة االعامر نعقد اجتامعات
متالحقة ،وبعد االنتهاء من املسح الشامل
سنكلف رشكات الجراء دراسات لتبيان كيفية
اعادة الوضع اىل ما كان عليه ،اي ما هي
الخطوات الهندسية الواجب اتخاذها العادة
الوضع اىل طبيعته السابقة.

■ هل يشمل الربنامج توزيع املساعدات؟
□ اي مساعدة تصل اىل املحافظة اقوم بتحويلها
اىل الجيش فورا ،يف ظل حالة الطوارئ ال نقوم
باستالم اي مساعدة .انا شخصيا حريص عىل
االبتعاد من املال حتى ال تطاولنا االتهامات الحقا،
لذلك املكان االنسب للمساعدات وفق قانون
الطوارئ ،هو الجيش.
■ متى تتوقعون انطالق ورشة العمل الحقيقية
من مرفأ بريوت اىل االحياء املدمرة واملترضرة؟

ال تراخيص بإعادة اعمار
االبنية املصنفة تراثية

اصدر محافظ بريوت القايض مروان عبود بالغا حول قيام "مصلحة الهندسة يف بلدية بريوت
بالكشف عىل االبنية املترضرة كلها يف مدينة بريوت من جراء انفجار مرفأ بريوت لبيان وضعها
االنشايئ وتحديد حجم االرضار وتوثيقها ،بالتعاون مع نقابة املهندسني واملديرية العامة لالثار
ومهندسني متطوعني .لذلك ،يطلب من ماليك االبنية املترضرة ،خصوصا املصنفة تراثية ،ابالغ
مصلحة الهندسة يف بلدية بريوت فورا عن الحاالت التي تستوجب العمل عىل رفع الخطر
الداهم التخاذ االجراءات املطلوبة .علام انه عند مبارشة عملية اعادة االعامر سيتم اعطاء
االذونات بالرسعة الالزمة رشط تنفيذ االعامل بالتنسيق مع املديرية العامة لآلثار ووفقا
للقوانني املرعية االجراء حفاظا عىل شكل االبنية الهنديس الرتايث .كام نبلغكم انه لن يتم اعطاء
اي تراخيص القامة ابنية حديثة الصحاب االبنية ،خصوصا املصنفة تراثية ،الذين يستغلون
حالة الطوارئ للقيام بهدمها من دون ترخيص ولن تشملهم بالتايل عملية اعادة االعامر".

■ ما هي االولويات التي ترى ان الحاجة اليها
ملحة؟
□ ال اولوية تتقدم عىل اعادة الناس اىل بيوتهم
حتى يخف الضغط عىل املحافظة .واالهم عودة
الناس اىل بيوتهم قبل حلول فصل الشتاء ،النه اذا
وصلنا اىل فصل الشتاء والناس مل تعد اىل بيوتهم
سنكون امام مشكلة كبرية .حاليا ينام املترضرون
يف بيوتهم من دون نوافذ وابواب ،والوقت املتاح
لنا هو ثالثة اشهر عىل ابعد تقدير حتى نقوم
بتحقيق نتائج عملية تؤدي اىل متكني الناس من
البقاء يف بيوتهم خالل الشتاء.
■ ماذا تقول لهؤالء املواطنني الذين فقدوا يف
لحظة اوالدهم واحباءهم وممتلكاتهم؟
□ ادعوهم اىل عدم اليأس والتمسك باالمل،
واناشدهم عدم بيع ممتلكاتهم وان ال يعتقدوا
انهم مرتوكون ،ألن هناك تعهدا داخليا ودوليا
باعادة الحال اىل ما كانت عليه ،وسيعودون اىل
ممتلكاتهم ومنازلهم.
■ كيف تتعاملون مع السامرسة الناشطني عىل
وجع الناس؟
□ ادعوا الناس اىل طرد السامرسة وعدم السامح
لهم باستغالل حالة الضعف ،وبدل ان يقفوا
اىل جانب الناس جاؤوا الستغالل آالم الناس
ووجعهم ومصائبهم .اطردوا السامرسة وال
تدعوهم يقرتبون من بيوتكم.
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