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دمر انفجار مرفأ بريوت املبنى التاريخي لوزارة الخارجية واملغرتبني الذي عارص الديبلوماسية اللبنانية رسميا منذ العام 1947، 
حني اطلقت تسمية وزارة الخارجية واملغرتبني عىل "قرص بسرتس". كذلك اطلقت تسمية وزير الخارجية واملغرتبني للمرة االوىل 

عىل رأس الديبلوماسية اللبنانية، وذلك يف 7 حزيران 1947 وتوىل حقيبة الخارجية انذاك حميد فرنجيه

كان وقع تدمري اجزاء كبرية من املبنى التاريخي 
الديبلوماسية  رؤوس  فوق  الصاعقة  كوقع 
اللبنانية. صودف ان يف يوم االنفجار املشؤوم، 
حلته  يف  انشطته  آخر  التاريخي  املبنى  شهد 
بني  والتسلم  التسليم  حفل  وهي  املعروفة، 
وزير الخارجية املستقيل ناصيف حتي والوزير 
ان  لبث  ما  الذي  وهبه  رشبل  السفري  الجديد 
استقال مع حكومة الرئيس حسان دياب يف 10 
آب الفائت. يف اليوم التايل لالنفجار، توجه الوزير 
الديبلوماسيني لتفقد االرضار  وهبه برفقة كبار 

الهائلة التي لحقت باملبنى. 
الدول  لجامعة  العام  االمني  جال  جهته،  من 
الخارجية  وزارة  يف  ابوالغيط  احمد  العربية 

وتعاقبت الحكومات وصارت االعتامدات ترّحل 
من موازنة اىل موازنة عاما بعد عام، من دون 
تعاقبوا عىل  الذين  الخارجية  وزراء  يتمكن  ان 
هذا املنصب، وعىل الرغم من محاوالت بعضهم 
املتكررة بكل جدية، من اقناع حكوماتهم بتنفيذ 
متاما  جاهزة  تصميامته  كانت  وان  املرشوع، 

واعتامداته نوعا ما كذلك". 
يتألف قرص بسرتس من ثالث طبقات: "االرضية 
املؤدي  االمامي  الرخامي  السلم  جانبي  عىل 
االوىل،  الطبقة  يف  للقرص  الرئيس  املدخل  اىل 
ورشقي  غريب  دائرة،  قويس  شكل  عىل  والسلم 
نصب صغري.  وسطها  يف  فارغة  مساحة  بينهام 
يبلغ علو الطبقة االرضية حواىل 3 امتار، وتضم 
يف جناحها املمتد اىل غرب السلم مكتبة الوزارة 
ومحفوظاتها القدمية، ويف جناحها الرشقي مخفر 
الدرك التابع لها، ويف اقىص الجناح مطبخ صغري 
مستأجر من شخص عادي يزود مكاتب الوزارة 
مرشوبات الضيافة من شاي وقهوة وليموناضة 

وعصري".
يضيف السفري الحسن: "اما الطبقة االوىل، فعلوها 
مشغولة  وسقوفها  امتار  وستة  خمسة  بني  ما 
الذهبي، ومل  باللون  الجص، مطلية  باشكال من 
يعد لها من اثر اليوم حسبام الحظت اال يف مكتب 
الوزير. املدخل الرئييس يؤدي اىل بهو واسع من 
فسيح  مبارشة  املدخل  ييل  الذي  االول  قسمني، 
طويل يف وسطه طاولة اثرية مستطيلة الشكل، 
ويستعمل  مساحة  اقل  االول،  اقىص  يف  والثاين 
اليوم كغرفة انتظار لزوار الوزير او االمني العام. 
عىل الجدران ثالث او اربع لوحات قدمية فضال 
تقوم  املدخل  يسار  اىل  تراثية ضخمة  مرآة  عن 
الغريب  الجانب  اىل  اكاجو.  عىل صندوق خشبي 
التوايل  تضم عىل  واسعة  ثالث غرف  البهو،  من 
فمكتب  الوزير،  مكتب  العام،  االمني  مكتب 
يضم  جناح  الرشقي  الجانب  اىل  املراسم.  مدير 
فمساحة  فسيحة،  اجتامعات  قاعة  التوايل  عىل 
يقوم فيها سلم رخامي مزدوج يؤدي اىل الطبقة 
الثانية، ووراء السلم غرفة شاملية تشغلها دائرة 
والحقيبة  الكاتبة  االالت  عىل  والضاربات  القلم 
رئيس  يشغلها  جنوبية  وغرف  الديبلوماسية، 
وبني  للمراسم،  التابعون  فاملوظفون  الديوان، 
الشاملية والجنوبية ممر يؤدي اىل مدخل فرعي 
املدخل مرحاضان.  اقصاه قبل  للقرص، ويقع يف 

تضم الطبقة الثانية مديرية الشؤون السياسية  وبعده.

بارادته  اللبناين  الشعب  ان  مؤكدا  واملغرتبني، 
الصلبة سيتمكن من اعادة بناء بريوت واعامرها.

 بحسب املعلومات، فان لجنة املهندسني التي 
عاينت املبنى يف االونة االخرية، اوصت باخالئه 
بات  انه  فادحة، حتى  تعرض الرضار  النه  فورا 
بال سقف. لذلك، يتم حاليا تجهيز بضعة مكاتب 
يف الرسايا الحكومية ليك يشغلها وزير الخارجية 
واملديريات يف الخارجية اللبنانية، يف حني تجري 
الدول  من  عدد  مع  اتصاالت  عينه  الوقت  يف 
للمساعدة يف متويل اعادة تشييد مبنى جديد 
لوزارة الخارجية واملغرتبني من املفرتض ان يكون 
عىل قطعة ارض مجاورة لساحة الشهداء. علام 
عدنان  السابق  واملغرتبني  الخارجية  وزير  ان 

منصور، سبق ووضع الحجر االساس لهذا املبنى 
يف العام 2014، ورصح انذاك بأن "الخرائط كلها 
املطلوبة  امليزانية  من  جزءا  ان  حتى  جاهزة، 
 8 نحو  اي  لبنانية،  لرية  مليار   12 وهو  متوافر 
ماليني دوالر. نحن قادرون عىل التحرك ونأمل 
يف ان تكون املسألة يف يد امينة لتحرك وتتابع 
هذا املوضوع" )"النهار" 27 كانون الثاين 2014(. 
اال ان املناكفات السياسية حول التمويل ارجأت 

بدء ورشة اعامل البناء. 
مبنى وزارة الخارجية هو يف االساس قرص ميلكه 
آل بسرتس، ومثة تباين يف التواريخ حيث تذكر 
بعض املراجع انه شيد يف العام 1850 واخرى يف 
العام 1880. يف كتابه "ارجوحة الزمن" الصادر 

عن دار "النهار" بنسخته االوىل يف العام 2015، 
الخارجية  لوزارة  السابق  العام  االمني  يقول 
السفري ظافر الحسن: "يف العودة اىل الخارجية، 
فقد كانت تكنى انذاك مبا ال تزال تكنى به اليوم 
انها  مع  بسرتس"،  "قرص  بعبارة  اي   ،)2009(
كانت يوم تعييني فيها تشغل باالضافة اىل قرص 
بسرتس مبنى آخر مجاورا متاما له لجهة الرشق 

يسمى بناية الطبال". 
تجدر االشارة اىل ان مثة اربع بنايات تتبع اليوم 
اخريان  واثنتان  بالكامل  اثنتان  بسرتس،  ملقر 
حيث  التباريس  عىل  احداها  طبقتني  تشغالن 
جراء  من  ايضا  ترضر  الذي  االستشارات  مركز 

االنفجار.
يف  الحسن  السفري  يرويه  ما  اىل  العودة  يف 
قائال:  يصفه  فهو  القرص،  تاريخ  عن  مذكراته 
حي  يف  بسرتس،  نقوال  قرص  هو  "القرص 
الرساسقة، يف االرشفية. وهو احد القصور التي 
القرن  اواخر  تقريبا يف  بنيت عىل طراز واحد 
واآلخذ  العرشين  القرن  واوائل  عرش  التاسع 
عددها بالتضاؤل، لتقادمها من جهة، ومن جهة 
اخرى وهي االشد ضغطا، هجمة االستثامر يف 
التي  الرتاث  حساب  عىل  املادي  الربح  سبيل 
ادت وتؤدي اىل تغيري يف ماليك هذه القصور، 
ومن ثم اىل هدمها واقامة ابنية فخمة وعالية 
تعرض  بسرتس  قرص  مكانها.  تجاري  بهدف 

اىل  يد  من  انتقلت  فملكيته  نفسه،  للمصري 
يد، وحديقته جزئت وبيعت، واملالكون الجدد 
وتسليمهم  باالخالء  الخارجية  وزارة  يطالبون 
ابنية  القامة  ذلك  منها  وينتظرون  الساحات 
مخصص  جديد  بناء  وكان  عليها.  استثامرية 
القرن  من  السبعينات  يف  ارتفع  قد  للوزارة 
الرشقية  الجهة  يف  بعبدا  قرص  قرب  السابق 
الجنوبية منه، لكنه مل يستكمل وظل كام يقول 

البناؤون: عىل الباطون".
اللبنانية  "الحروب  ان  اىل  الحسن  السفري  يشري 
واالدارية  االمنية  واسقاطاتها   ،1990  -  1975
والسياسية، حرّفت استعامل املبنى عن هدفه. 
فمنذ اكرث من 20 سنة لحظت اعتامدات لتشييد 
يف  للرشوع  االقل  عىل  او  للوزارة،  جديد  مقر 
مجملها  يف  تكون  رمبا  اعتبارات  وحالت  ذلك، 
سياسية وباملعنى الهابط للسياسة دون التنفيذ. 
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قبل انفجار مرفأ بريوت.
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الديبلوماسيني  واقسامها، وموظفيها  بفروعها 
التي  الرموز  ودائرة  ومحفوظاتها  واالداريني 
مكاتبها  بجميع  الرموز  مديرية  اليوم  اصبحت 
وموظفيها واملعدات الالزمة لها. اما باقي دوائر 
هذه  املجاورة.  الطبال  بناية  يف  فكانت  الوزارة 
البناية كانت يف الواقع كناية عن مبنيني متالصقني 
يفصلهام جدار مشرتك. وقد شيدا عىل عقارين 
متاخمني ميلكهام آل طبال، االول للجهة الشاملية 
عىل العقار 409، من خمس طبقات ومدخله اىل 
الغرب، والثاين للجهة الجنوبية عىل العقار 2300، 
من ست طبقات ومدخله من الجنوب. وبعدما 
استاجرت الوزارة القسم الشاميل من بناية الطبال 
يف العام 1960، دعتها رضورات التطور والتوسع 
اىل استئجار القسم الجنويب يف العام 1963. وقد 
مستوى  عىل  الفاصل  الجدار  يف  باب  فتح  تم 
الطبقة الثالثة لتأمني ممر داخيل بني القسمني، 
يف  البناية.  قسمي  عىل  الوزارة  دوائر  وتوزعت 
طبقتني  الوزارة  استاجرت  السبعينات،  مطلع 
من مبنى يبعد عنها حواىل 600 مرت، عىل جادة 
شارل مالك، اليواء مكتبتها املتنامية ومحفوظاتها 
اليومي. يف  االستعامل  قيد  تعد  التي مل  القدمية 
اواخر التسعينات متددت اكرث واستأجرت بضعة 
طبقات من مبنى جديد شيد يف جوارها ال يفصله 
عن القسم الجنويب من بناية الطبال غري طريق 
فرعية ال يتعدى عرضها االمتار العرشة. استمرت 
الوزارة يف التوسع حتى اصبحت دوائرها موزعة 
تجهد  كانت  الذي  الوقت  يف  مباين،  اربعة  عىل 
فيه، كام ال تزال تجهد اليوم، من اجل انشاء مبنى 

موحد لها". 
يذكر انه يف مناسبة التسليم والتسلم بني وزير 
الوزير  وسلفه  الشامي  عيل  السابق  الخارجية 
كان   ،2009 الثاين  ترشين   12 يف  صلوخ  فوزي 
امللفات  بني  من  للوزارة  املوحد  البناء  موضوع 
العالقة التي اودعها السلف اىل الخلف. ما حدا 
القول: "من املالحظ  الشامي وقتها اىل  بالوزير 
ثقال  واورثني  الوزارة  اورث  صلوخ  الوزير  ان 
كبريا، وسوف ابذل جهدا لتخطي هذا العبء". 
الثاين 2009(.  الجمعة يف 13 ترشين  )"النهار" 
تلك  االخر  هو  ورث  قد  صلوخ  الوزير  كان 
بدوره عن  ورثها  كان  الذي  امللفات عن سلفه 
الثامنينات  سلفه ايضا، اىل ان نصل اىل اواسط 
ورمبا اىل ما قبلهام من القرن املايض، ووصلنا اىل 

ما نحن عليه ومل ينفذ يشء مام خطط له. 


