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وزير الثقافة: الكلفة التقديرية لترميم 
األبنية التراثّية 300 مليون دوالر

ثقافة

ترضر  او  وتهدم  املريع  االنفجار  حصول  فور 
عدد كبري من االبنية الرتاثية يف واجهة املتحف 
والجميزة،  مخايل  مار  منطقتي  ويف  الوطني 
ترصيف  حكومة  يف  الثقافة  وزير  شكل 
خاصة  لجنة  مرتىض  عباس  الدكتور  االعامل 
العام  املدير  ضمت  الرتاثية،  باالبنية  معنية 
من  وعددا  الخوري  رسكيس  املهندس  لالثار 
االرضار  مسح  عملية  بارشوا  االختصاصيني، 
التي لحقت باملتحف وباالبنية الرتاثية ومتابعة 
تبقى منها صامدا،  ما  التدعيم لحامية  اعامل 
متهيدا العادة ترميم وبناء ما تصدع او تهدم، 
بالتنسيق املبارش مع بقية الوزارات واملؤسسات 
والجمعيات  الدولية  واملنظامت  الرسمية 

واملؤسسات املعنية.
مبنى  الثقافة  وزير  تفقد  السياق،  هذا  يف 
لالثار  العام  املدير  يرافقه  الوطني  املتحف 
املهندس رسكيس الخوري ورئيس الهيئة العليا 
لالغاثة اللواء محمد خري، فاطلعوا بالتفاصيل 
للهيئة  العام  املدير  من  االرضار  حجم  عىل 
جرى  ثم  عفيش،  ماري  آن  للمتحف  العامة 
اعداد تقرير مفصل بها تم رفعه اىل الجهات 

املعنية.  
يعترب الوزير مرتىض ان موضوع االبنية الرتاثية 
والحفاظ عليها بعد كارثة الرابع من آب "من 
اوىل االولويات يف وزارة الثقافة الرتباطه الوثيق 
بالحفاظ عىل النسيج الثقايف والعمراين والرتايث 
تفاصيل  اللجنة  تابع مع  ملدينة بريوت". وقد 
وضع  وتم  االرضار،  حجم  وتحديد  املسح 
ال  التي  االبنية  حامية  ملراحل  طريق  خارطة 
تزال واقفة وال يتطلب االمر هدمها، السيام مع 
اقرتاب فصل الشتاء واالمطار، والعادة الرتميم 

والبناء الحقا يف االبنية االكرث ترضرا.
الثقافة  وزارة  اعتمدتها  التي  العمل  آلية 
واملديرية العامة لالثار، ضمن غرفة العمليات 
متابعة  اجل  من  استحداثها  تم  التي  الطارئة 

اصاب انفجار مرفأ بريوت واجهة املتحف الوطني بارضار مادية. لكن العناية االلهية حمت مقتنياته وبقيت االثار التاريخية القيمة 
سليمة. كام اصاب واجهة منطقة االرشفية البحرية بارضار بالغة السيام يف االبنية الرتاثية املصنفة عامليا، وهي خسارة حضارية 

وتاريخية ومعنوية كبرية، استدعت استنفارا رسميا كبريا ملعالجة االرضار واعادة بناء وترميم ما تهدم  

وزير الثقافة يف حكومة ترصيف االعامل الدكتور عباس مرتىض.

ارضار املتحف الوطني خارجية والرتميم عىل عاتق منظامت دولية.

السيدة  الثقافة وضمت  ترأسها وزير  االحياء، 
رئيسا  للرتاث  الوطنية  )املؤسسة  منى هراوي 
الخوري  رسكيس  لالثار  العام  املدير  فخريا(، 
)نائبا للرئيس(، اللواء محمد خري )الهيئة العليا 
لالغاثة(، املقدم ناظم فخرالدين )وزارة الدفاع 
ممثال  تابت  جاد  النقيب  الجيش(،  قيادة   -
نقابة املهندسني، جو كريدي )املكتب االقليمي 
ملنظمة االونيسكو(، جانني عبداملسيح )منظمة 
)منظمة  فرشخ  جوانا  لبنان(،  يف  االيكوموس 
معكرون  ياسمني  لبنان(،  يف  االزرق  الدرع 
)معهد الرتميم يف الجامعة اللبنانية(، مصطفى 
)املركز  عربيد  جورج  مناء(،  )جمعية  فواز 
هبة  )مؤسسة  قواس  هبة  للعامرة(،  العريب 
االستشارية  اللجنة  واعضاء  الوطنية(  قواس 
طلبات  استقبال  الثقافة  وزارة  كلفتها  التي 
اعادة النظر يف ترميم االبنية الرتاثية او هدمها.
للحديث  مرتىض  الوزير  التقت  العام"  "االمن 

ملف املتحف بات في 
عهدة مديرة االونيسكو 

لتقدير كلفة دعم الترميم

العمل امليداين، قسمت مجموعات العمل اىل 
مسح  عمليات  اجرت  خاليا،   - مجموعات   9
االولويات،  وتحديد  بتقديرها  وقامت  االرضار 
السيام يف االبنية التي تحتاج اىل تدعيم فوري.

رسمية    - اهلية  لجنة  تشكيل  جرى  كام 
عىل  بريوت  مرفأ  انفجار  تداعيات  ملواكبة 
وعىل  والتاريخية،  الرتاثية  واالبنية  االحياء 
لهذه  والثقايف  واالجتامعي  العمراين  النسيج 

غاصب مختار

عن عملية اعادة ترميم واجهة املتحف الوطني 
ومار  الجميزة  مناطق  يف  الرتاثية  والبيوت 
بالتفاصيل  منه  واطلعت  واالرشفية،  مخايل 
عىل حجم االرضار، ومصادر التمويل، وما هي 
ومن  الورشة،  هذه  يف  ستعتمد  التي  املعايري 
الرتميم  عمليات  ستتوىل  التي  الجهات  هي 

واعادة البناء.

الوطني  املتحف  يف  االرضار  حجم  هو  ما   ■
وكيف تحدد طبيعتها وقيمتها املعنوية؟

□ اقترصت ارضار املتحف عىل املداخل واملصعد 
اي  الخارجية،  والبوابات  والزجاج  الكهربايئ 
انها كانت ارضارا مادية ومل تحصل بحمد الله 
خسائر برشية وال ارضار يف القطع واملقتنيات 
االثرية والتاريخية يف املتحف. وقد بارشنا فورا 
اعادة ترميم واصالح ما ترضر وعملنا عىل تغيري 
الزجاج. لكن املشاكل الكبرية والخسائر الفادحة 
كانت يف االبنية الرتاثية وسنتكلم عنها تفصيليا. 
ملف  ومثة  كبرية  املتحف  يف  املادية  االرضار 
كامل بكل التفاصيل. لن احدد ارقاما حتى ال 
اكون دقيقا، انها مرتوكة للخرباء واملعنيني، وهم 

يقومون بعملهم.

من  تحتاج  وكم  الرتميم  عملية  يتوىل  من   ■
الوقت يف املتحف تحديدا؟

□ نأمل يف االنتهاء منها يف ارسع وقت. الورشة 
بداية  مع  انتهينا  نكون  ان  ونتمنى  ماشية، 
شهر ترشين االول. اما الرتميم فهو عىل عاتق 
بهذا  القيام  تعهدت  التي  الدولية  املنظامت 
معها،  دائم  تواصل  بقينا عىل  اننا  علام  االمر، 
اكان منظمة االونيسكو الدولية او "بلو شيلد"، 
هذه  او"اكاديا".  "اميوموس"  او  "ابساد"  او 
املجموعة من املنظامت العاملية ابدت اهتاممها 
وقررت املساعدة يف ترميم ما تخرب من جراء 
االنفجار. مثة اهتامم دويل كبري بهذا االمر، وقد 
قامت املديرة العامة لالونيسكو السيدة اودري 
لبنان،  زيارتها  اثناء  يف  املتحف  بزيارة  ازوالي 
التي  الرتاثية  االبنية  فيه ويف  وتفقدت االرضار 
اصيبت. من جهتنا، قمنا نحن بتسليمها ملفا 
يضم كل االرضار لتقييم حجم الدعم ونوعيته، 
ونعتقد ان الرتميم يف املتحف سهل طاملا انه مل 

يحصل رضر يف املقتنيات واالثار.

■ ما هو حجم االرضار يف االبنية الرتاثية وكيف 
ستترصفون حيال هذه الكارثة؟

□ منذ حصول االنفجار واكبنا عمليات املسح 
ننجز  وكنا  الرتاثية،  االبنية  يف  االرضار  وتحديد 
اللجنة تقريرا  اسبوعيا تقريرا جديدا. وضعت 
تضمن كل املعطيات واملعلومات حول اوضاع 
هذه االبنية، وتم تقسيم املنطقة املنكوبة اىل 

تراثيا: 380  اقسام: تم مسح 630 مبنى  ثالثة 
مبنى يف املنطقة االوىل املبارشة لالنفجار، و250 
تبني  حيث  الخلفية،  الثانية  املنطقة  يف  مبنى 
وجود 94 مبنى من اصل 380 مبنى يف وضع 
حرج جدا، 46 منها يف خطر االنهيار الكيل ويف 
انهيار  خطر  يف  و48  كامل،  تدعيم  اىل  حاجة 
املنطقة  يف  جزيئ(.  تدعيم  اىل  )بحاجة  جزيئ 
الثالثة، وهي بعيدة من االنفجار، اصيبت ابنيتها 
بارضار بسيطة ومل يكن هنالك اي تهديم. بورش 
تدعيم نحو 17 مبنى وتحضري 12 مبنى  فورا 
يف  تساعدها  لالثار،  العامة  املديرية  من  آخر 
متعهدة  رشكات  والرتميم  التدعيم  عمليات 
تربعت بجهودها ملنع هذه االبنية من االنهيار، 
وهي رشكات حورية، الجنوب لالعامر، اشادة، 

ايبكو بيطار، مان، ومتى.

■ هل من ارضار اخرى جزئية وغري منظورة؟
يف  مترضرا  )قرميد(  سقفا   80 وجود  تبني   □
املنطقة املبارشة لالنفجار، من الرضوري العمل 
لحامية  الشتاء  موسم  قبيل  تصليحها  عىل 
اىل  تحتاج  تأهيلها  عملية  ان  االسطح، السيام 
وقت طويل. يف هذا االطار، ابدت رشكة ناجيار 
استعدادها لتأمني ما يقارب 50 الف مرت مربع 
من الصفائح - االلواح لتغطية هذه االسقف، 
االبنية  حاجات  لتوفري  وافية  كمية  وهي 

املترضرة يف كامل املنطقة املنكوبة.

■ هل تم تقدير قيمة الخسائر وكلفة الرتميم 
يف هذه االبنية ومن سيتوىل الدعم املايل؟

بعملية  قاموا  الذين  املتخصصون  الخرباء   □
املسح الكاملة وعددهم نحو 250 شخصا، هم 
من مهنديس املديرية العامة لالثار وخربائها: 40 
مهندسا من معهد الرتميم يف الجامعة اللبنانية، 
معامري،  مهندس   200 انشاء،  مهنديس   5
الجامعات.  مختلف  من  هندسة  وطالب 
املعطيات االولية تقدر كلفة اعادة ترميم االبنية 
اىل  بالنسبة  دوالر.  مليون   300 بنحو  الرتاثية 
الدعم، نرحب بكل من يريد التعاون واملساعدة 
وتقديم املؤازرة عرب غرفة الطوارىء التي انشأها 
الجيش اللبناين، علام ان بعض الجمعيات املحلية 
واملنظامت الدولية ستساهم يف هذه العملية. 
هناك من بادر مجانا اىل تدعيم االبنية املهددة 

منظامت  مع  ايضا  تعاون  وجرى  باالنهيار، 
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ايكوموس،  مثل  متخصصة،  دولية  وجهات 
البساد، اليكروم، بلو شيلد، ديا االملانية، واي يس 

اي، واملركز العريب للهندسة.

او  البناء  اعادة  عملية  الحقا  سيتوىل  من   ■
الرتميم؟

□ غرفة الطوارىء املتقدمة هي التي ستتوىل 
بورش  ستقوم  التي  للرشكات  التلزيم  عملية 
اعادة االعامر او الرتميم. نحن كوزارة ال نتدخل 
يف هذه املوضوع سواء بالنسبة اىل املتحف او 
التلزيم.  تتوىل  بل هناك جهة  الرتاثية،  االبنية 
ونحن كمديرية عامة لالثار نرشف عىل اعادة 
املتحف واالبنية اىل ما كانت عليه سابقا مع 
الحفاظ عىل طابعها الرتايث واملواصفات نفسها.

االعامر  اعادة  عملية  ستستغرق  كم   ■
والرتميم؟

□ نحو سنتني. لكن مثة اشغاال ملحة ورسيعة 
يجب ان تتم قبل الشتاء، خاصة اعادة القرميد 
اىل  االمطار  مياه  ترسب  من  خوفا  مكانه  اىل 
داخل االبنية مام قد يتسبب بارضار اضافية. 
لقد وضعنا يف الخطة اولويات منها حامية ما 
هناك  ان  علام  االمطار،  من  يترضر  ان  ميكن 

اعامال كثرية ودقيقة ايضا ال بد من انجازها.

■ كيف تعاطيتم مع اصحاب املنازل املترضرة؟
العليا لالغاثة.  □ هذا عمل الحكومة والهيئة 
نقل  يتم  ال  ان  عىل  اكدنا  جهتنا،  من  لكن 
وان  اصحابها،  غري  اىل  االبنية  هذه  ملكيات 

تجارية  ملصالح  الكارثة  هذه  احد  يستثمر  ال 
بني  بالتنسيق  اجراءات  اتخذت  لقد  ومالية. 
ملكية  نقل  او  بيع  ملنع  واملال  الثقافة  وزاريت 
اصحابه  وعودة  ترميمه  اعادة  قبل  مبنى  اي 
عليه  كان  الذي  الشكل  اىل  تاليا  واعادته  اليه 
النسيج  عىل  الحفاظ  بهدف  االنفجار،  قبل 
للعاصمة،  والعمراين  والثقايف  االجتامعي 
التاريخي والحضاري من  ولحامية هذا االرث 
صورة  يرسقوا  ان  يريدون  الذين  السامرسة 
من  والثقافية.  والتاريخية  االجتامعية  بريوت 
الظروف  استغالل  كان  ألي  املسموح  غري 
للعبث بتاريخ بريوت وتراثها، فمن يحاول ان 
يستغل الوضع القائم بعمل تخريبي او هدم 

اي مبنى ترايث واثري، سيالحق قانونيا.

اضرار داخل املتحف


