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نقابة المهندسين أنهت مسح األبنية المتضرّرة
َمن يحمي العاصمة من أحالم التّجار؟ 

اثر وقوع انفجار مرفأ بريوت، سارع الجميع اىل معرفة الجهة القادرة عىل القيام 
مهمة شاقة عىل من سيتوىل هذه  االنفجار.  ملوقع  املترضرة  لالبنية  مبسح شامل 
املناطق  اهايل  املهندسني ملؤازرة  تدخل  استدعت  كارثة  ما حصل  املسؤولية، ألن 
طوارىء  اطالق خطة  اىل  املهندسني  نقابة  دفع  لالهايل  التلقايئ  التحرك  املنكوبة. 

فتحت لهم باب التطوع

دنيز مشنتف

املهندسني  نقابة  يف  عمليات  غرفة  تولت 
املترضرة  لالبنية  الشامل  املسح  مسؤولية 
آب  من  الرابع  يف  املشؤوم  االنفجار  من 
بهذه  متطوعا  مهندسا   350 بتكليف 

ترافقت عمليات املسح مع الخوف من ضم 
عقارات لتشييد ابنية حديثة شاهقة تشوه 
االثرية.  معاملها  وتخفي  العاصمة  وجه 
املسألة باتت يف يد التنظيم املدين املطالب 
باتخاذ قرار يحمي بريوت من احالم التجار.
عن االنجاز الذي تحقق، تحدث اىل "االمن 
العام" رئيس لجنة السالمة العامة يف نقابة 
ومدير  حناوي،  عيل  املهندس  املهندسني 
املدين  املهندس  النقابة  يف  العمليات  غرفة 

االستشاري راشد رسكيس.

الجيش  بتسليم  وقامت  فانجزتها  املهمة، 
الذي  دورها  لتنهي  املسح  نتائج  اللبناين 
ادارة  هيئة  مسؤولية  من  االساس  يف  هو 

الكوارث.

تحقيق
denise.mechantaf@gmail.com

حناوي: ال بد من ان نقوم
بدورنا الوطني في االزمة

نقابة  اطلقت  بريوت  مرفأ  انفجار  عقب   ■
املهندسني خطة طوارىء برنامجها مسح االبنية 
املترضرة يف املناطق املجاورة ملوقع االنفجار، 
هال اوضحت لنا كرئيس لجنة السالمة العامة 
يف النقابة تفاصيل هذه الخطة، ماذا تضمنت 

ومن قام بتنفيذها؟ 
بريوت  مرفأ  يف  الكاريث  االنفجار  بعد   □
ناكازايك  يف  اال  التاريخ  مثله  يشهد  مل  الذي 
والعصف  قوته  ناحية  من  وهريوشيام 
نقابة  تقوم  ان  من  بد  ال  كان  احدثه،  الذي 
االزمة.  هذه  يف  الوطني  بدورها  املهندسني 
من  املهندسون  اندفع  االنفجار  وقوع  لحظة 
مؤازرة  اىل  تنظيم  دون  ومن  انفسهم  تلقاء 
اهايل املناطق املترضرة  من عصف االنفجار 
كانت  من  خصوصا  للناس،  النصائح  لتقديم 
حال  يف  سالمتهم  عىل  خطرا  تشكل  منازلهم 
كانت شخصية  البداية،  يف  املبادرة،  الزموها. 
خصوصا لدى فئة الشباب منذ وقوع االنفجار 
منحى  اخذ  الرابع  اليوم  ايام. يف  ثالثة  وملدة 
العمل عىل االرض شكال تنظيميا بالعودة اىل 
عن  املعلومات  لتزويدها  املهندسني  نقابة 
لجنة  بادرت  حينها،  املترضرة.  االبنية  وضع 
السالمة العامة يف النقابة مبؤازرة من اللجان 
نحو  االتجاه  اىل  فيها  العلمية  والروابط 
االبنية ضمن  اعالن خطة طوارىء ملسح كل 
املساحة املتأثرة باالنفجار ملعاينة واقع املباين 
املخاطر  وحجم  االنشايئ  وضعها  ناحية  من 
فاعلن  العامة.  السالمة  عىل  متثلها  التي 
املايض يف مؤمتر  12 آب  املهندسني يف  نقيب 
ورئيس  بريوت  محافظ  حضور  يف  صحايف 
ورئيس  لالثار  العام  واملدير  بريوت  بلدية 
اطالق  عن  النقابة،  يف  العامة  السالمة  لجنة 
للمهندسني  التطوع  باب  بفتح  الخطة  هذه 
من كل املناطق اللبنانية ضمن االختصاصات 
تضمنت  املهمة.  لهذه  واملحددة  املطلوبة 
يف  عمليات  غرفة  انشاء  الطوارىء  خطة 
املنترشين  املهندسني  مع  للتواصل  النقابة 
تحديد  مع  مجموعات  ضمن  االرض  عىل 

خطوط ساخنة لتلبية حاجات املواطنني. 

نقابة  اعتمدتها  التي  العمل  طريقة   ■
املهندسني لجمع املعلومات عن مسح االرضار، 

ما هي؟
يف  العلمية  الروابط  من  اختصاصيون  قام   □
افرتاضية  خارطة  باستحداث  املهندسني  نقابة 
ملدينة بريوت تتضمن ارقام عقاراتها، تتكامل 
هذه الخارطة مع تطبيق رقمي تفاعيل انىشء 
من  العمليات  غرفة  ميّكن  وهو  الغرض  لهذا 
متابعة اعامل الكشوفات امليدانية بشكل آين. 
من  العمل  فرق  تستطيع  ثانية،  ناحية  من 
املسح  استامرات  تعبئة  التطبيق  هذا  خالل 
معلومات  قاعدة  ليتم جمعها يف  اوتوماتيكيا 

قاعدة  ترتبط  النقابة.  لدى  مركزية  الكرتونية 
بها  الخاص  الجغرايف  باملوقع  املعلومات هذه 
مرتبط  جغرافية  معلومات  نظام  خالل  من 
ليتم  بريوت  ملدينة  محدثة  رقمية  بخرائط 
تقوم  متخصصة  وحدة  من  وتحليلها  درسها 
يرشح  اسبوعي  وآخر  يومي  تقرير  باصدار 
تطور االعامل. وقد تم انشاء لجان متخصصة 
ضوئها  عىل  تتخذ  التي  املعلومات  لتحليل 
الخطوات الالزمة للتحرك رسيعا. عمل بطويل 
قامت به نقابة املهندسني، لكنه ال يساوي شيئا 
امام ما خرسوه الناس من ارواحهم وارزاقهم 
االن  حتى  املعروف  غري  من  التي  واعاملهم 
هو  قدمناه  ما  اسرتدادها.  يستطيعون  متى 

وقتنا وجهدنا فقط.

■ هل كنتم كنقابة الجهة التي زودت الجيش 
اخرى  جهات  اي  ومع  املسح،  نتيجة  اللبناين 

تم التنسيق؟
□ التنسيق كان مع الجيش اللبناين كامال، وقد 
املسح  بعمليات  املتعلقة  التفاصيل  كل  شمل 

االخرى  الجهات  اما  اخريا.  انجازه  تم  التي 

ال تعويضات مالية 
قريبا كونها مرتبطة 

بالوضع السياسي

رئيس لجنة السالمة العامة يف نقابة املهندسني املهندس عيل حناوي.

من االبنية االثرية املدمرة.
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التي تم التنسيق معها، فهي وزارة الثقافة 
ومحافظ بريوت وبلدية بريوت كونها املرجعية 
املسؤولة عن قضايا الناس وامورهم الحياتية. 
عمليات  غرفة  بانشاء  قىض  التنسيق  هذا 
موحدة يف بلدية بريوت، فلجأنا اليها ملساعدتنا 
التي  االبنية  وعزل  الشوارع  بعض  اغالق  عىل 
خصوصا  العامة،  السالمة  عىل  خطرا  تشكل 
الشوارع  بعض  عىل  بالخطر  استشعارنا  بعد 
التي تشكل ارثا ثقافيا وتاريخيا ملدينة بريوت، 
خوفا  مخايل،  مار  ومنطقة  الجميزة  كشارع 
من استغالل انفجار مرفأ بريوت اللغاء وجهها 

الرتايث عرب هدم االبنية التي متتاز بها.

■ ماذا تضمن التقرير النهايئ للمسح الشامل 
الذي انجز؟ كم بلغ عدد املباين املترضرة من 
انفجار مرفأ بريوت، االثرية منها وغري االثرية؟
□ العقارات التي تم مسحها وصل عددها اىل 
2167 واملباين اىل 2240. بلغ عدد االبنية االثرية 

املترضرة 362 توزعت االخطار فيها عىل الشكل 
االيت: 51 مبنى معرضا لخطر االنهيار الكيل و 41 
مبنى اثريا نسبة خطورة االنهيار فيها متوسطة، 
االبنية  لالنهيار.  معرضة  غري  تراثيا  مبنى   270
عددها  كيل  النهيار  املعرضة  الخطرة  العادية 
92 واملعرضة النهيار جزيئ 194. بلغ عدد املباين 
الخطرة التي تحتاج اىل تدعيم كيل 92، والتي 
التي  اما  مبنى.   311 جزيئ  تدعيم  اىل  تحتاج 
ومعرضة  والزجاج  الواجهات  يف  خطرا  تشكل 
لالنفصال يف عنارصها غري االنشائية فهي تصل 
اىل 224 مبنى. يتضمن 486 مبنى تشققات يف 
الجدران الداخلية والخارجية وهي يف حاجة اىل 
عملية ترميم. تبلغ االبنية التي تحتاج اىل عزل 

كيل 106 والتي تحتاج اىل اخالء 176.

■ هل ستبدأ عمليات الرتميم قبل حلول فصل 
الشتاء، ومن هي الجهة املوكلة دفع التعويضات 

املالية للمترضرين من انفجار املرفأ؟ 

الجهة  هي  اللبناين  الجيش  قيادة   □
البناء  التعويضات  دفع  املخولة  الوحيدة 
ينتظروا  ان  املنكوبة، لكن عليهم  املناطق 
هذه  دفع  شأن  يف  الفق  وجود  ال  ألن 
بالوضع  قريبا كونها مرتبطة  التعويضات  
هذه  وستبقى  لبنان،  يف  املعقد  السيايس 
وتسهيال  لذا،  حاليا.  مجمدة  املسألة 
القايض  بريوت  محافظ  قرر  الناس  لحياة 
جامل  بريوت  بلدية  ورئيس  عبود  مروان 
مالية قيمتها 300  عيتاين تقديم مساعدة 
مليار لرية اىل اهايل املناطق املنكوبة قبل 
تأمنت  لو  برصاحة،  الشتاء.  فصل  حلول 
منتظرة،  كانت  التي  املالية  املساعدات 
من  املئة  يف   80 ترميم  من  متكنا  لكنا 
االبنية املترضرة، عىل ان تؤجل 20 يف املئة 
اليها  تحتاج  التي  االعامر  مرحلة  اىل  منها 
من  عامني  تتطلب  والتي  بريوت  مدينة 

املتواصل. العمل 

سركيس: ما انجزناه 
مسؤولية هيئة ادارة الكوارث

■ كيف انطلقت فكرة انشاء غرفة عمليات 
يف نقابة املهندسني ملسح االبنية املترضرة من 

انفجار مرفأ بريوت؟
□ بعدما تلقت نقابة املهندسني طلبات تطوع 
من اكرث من 800 مهندس  كانوا عىل استعداد 
مسح  عىل  للعمل  وخربتهم  وقتهم  لتقديم 
االبنية املترضرة من انفجار مرفأ بريوت باتت 
رضورة تنظيم هذا العمل ملحة، فقررت النقابة 
وكلفتني  االرضار  ملسح  عمليات  غرفة  انشاء 
من  يدار  العمل  من  النوع  هذا  الن  ادارتها 
غرفة عمليات تكون هي القاعدة واملرجعية 
املسؤولة عن تلقي املعلومات بهدف جمعها 
بالتواصل مع املجموعات املوزعة عىل االرض 
كفرق كشف. يف 10 آب املايض بدأنا التجهيز 
اىل  الفرق وتقسيمها  بتشكيل هذه  لوجستيا 

مجموعات، بعد يومني انطلق العمل رسميا. 

املهندسني  مجموعات  تشكيل  تم  كيف   ■
وعىل اي اسس؟

عدد  وصل  واالعامر،  الخربات  وفق   □
 55 عىل  توزعوا  مهندسا   350 اىل  املهندسني 
مجموعة  كل  افراد  عدد  تفاوت  مجموعة 
واحدة  كل  يرتأس  مهندسني  و10   4 بني  ما 
رشط  املهنة،  يف  متمرس  مدين  مهندس  منها 
مدنيني  مهندسني  مجموعة  كل  تضم  ان 
كل  تشمل  ليك  والكرتوميكانيك  ومعامريني 
االختصاصات تحسبا ملشكالت قد يصادفونها 
يف شبكات امدادات الكهرباء ومجاري املياه 
كانت  االساسية  مهمتي  الصحي.  والرصف 
تشكيل فرق الكشف وترقيمها وتوزيعها عىل 
املناطق التي تم ترقيمها ايضا، عىل ان تكلف 
كل مجموعة منها مبسح ارضار املوقع الذي 
نوزعه  االرض  عىل  فالعمل  رقمه.  حملت 
املباين وليس  بعدد  اىل جزر تحدد مساحتها 
كل  معدل  ليكون  الجغرافية،  املساحة  وفق 
كل  اىل  املوكلة  املهمة  اما  مبنى.   40 جزيرة 
مبنى  كل  عن  تقرير  وضع  فهي  مجموعة، 
متت معاينته. كان هدف نقابة املهندسني يف 

املباين  ملسح  الرسيع  التدخل  االوىل  املرحلة 
ان  العامة،  السالمة  عىل  خطرا  تشكل  التي 
الذين  املارة،  عىل  او  اصحابها  عىل  كان 
ركام  الزالة  كمتطوعني  الشوارع  يف  تجمعوا 

االبنية واملحال التجارية.

■ اي طريقة اعتمدت لجمع املعلومات عن 
عمليات املسح؟

ارقام  تحديد  عىل  بداية  عملنا  ارتكز   □
العقارات لتوزيع املجموعات، وهو االمر الذي 
اللبناين ليكون لكل عقار  الجيش  شدد عليه 
تقريره الخاص وصوره وخرائطه ومالحظات 
املخصصة  االستامرة  يف  عليه.  املهندسني 
فرق  من  املعلومات  كل  تدون  العمل  لهذا 
الكشف املوجودة عىل االرض، فيتم تخزينها 
يف اجهزة الكومبيوتر يف غرفة عمليات املسح 
لهذه  اداريت  موقع  من  املهندسني.  نقابة  يف 
الغرفة، شددت عىل الحصول عىل معلومتني 
عملنا،  يف  رضوري  امر  فهذا  فريق،  كل  من 

النه يف حال حصول خطأ او خلل ما نستطيع 
فالدقة  واملراقبة.  التدقيق  بعد  نصحح  ان 
كانت العنوان االول لكل تحركات مجموعات 
يف  او  العقارات  اىل  دخولهم  يف  املهندسني 
معاينتهم االبنية املترضرة، اضافة اىل التدقيق 
املعلومات  يف  العمليات  غرفة  يف  قبلنا  من 
الواردة الينا من فرق الكشف املوجودة عىل 
االرض. برصاحة، كانت االجتامعات املتواصلة 
هي  والتنظيامت  والرتتيبات  والنقاشات 
مع  خصوصا  بها،  نقوم  خطوة  لكل  املحور 
املترضرة من  االبنية  بواقع  املعنيني  االطراف 
االساسية  الرشاكة  لكن  بريوت.  مرفأ  انفجار 
كان حريصا  الذي  اللبناين  الجيش  كانت مع 
التي  املباين  لتبليغنا عن  التواصل معنا   عىل 
اجل  من  العامة  السالمة  عىل  خطرا  تشكل 
املتابعة  منا  طالبا  عنها،  املعلومات   اخذ 
ما  االهايل.  عىل  خطورتها  عدم  من  للتاكد 
قمنا به يف نقابة املهندسني يف ما يخص مسح 
االرضار الناجمة عن انفجار مرفأ بريوت ليس 
من مسؤوليتنا، بل من مسؤولية هيئة ادارة 
اشخاصا  تضم  اعلم،  وكام  التي،  الكوارث 
بدورها.  تقوم  ال  لكنها  بخرباتهم  ممتازين 
مثال، ال يجوز ان يكون عملها مرتبطا مبجلس 
الوزراء، بل يجب ان تكون مؤسسة مستقلة 
تبقى يف تواصل مع الجيش اللبناين واالجهزة 
استباقية  بعمليات  تقوم  ان  عىل  االمنية 
بريوت  مرفأ  كانفجار  الكوارث،  حلول  قبل 
يف  بكرثة  اندلعت  التي  العديدة  الحرائق  او 
االخرية. كل ذلك  االونة  اللبنانية يف  املناطق 
بدورها  تقوم  ال  لكنها  وظيفتها،  يف  يندرج 
كمؤسسة  لها  وجود  وال  اصال  معطلة  النها 

لديها ميزانية خاصة بها.

■ اضافة اىل عمليات املسح كانت لدى غرفة 
العمليات يف نقابة املهندسني مهامت خاصة، 

هال حدثتنا عنها؟
مل  بها  قمنا  التي  االرضار  عمليات مسح   □
ملعاينة  املنازل  دخول  معها  تشمل  تكن 
القاطنني  عىل  خطورتها  ومدى  وضعها 
نتلقى  كنا  االحيان  بعض  يف  لكن  فيها، 
اتصاالت من املواطنني عرب الخط الساخن او 
العمليات لخدمة  التابعني لغرفة  الواتساب 
الناس. قلق اهايل املناطق املنكوبة وخوفهم 

كانا  منازلهم،  داخل  االرضار  تداعيات  من 
وراء هذه االتصاالت. حينها كنا نكلف احد 
املهندسني املنضوين يف املجموعات املنترشة 
الواقع  ملعاينة  خاصة  مهمة  االرض  عىل 
الداخيل لهذه املنازل من اجل طأمنة الناس 
ومساعدتهم عىل تقديم املعلومات العلمية 
االتصاالت  هذه  شملت  لهم.  الدقيقة 
مرفأ  انفجار  موقع  من  بعيدة  مناطق 
املهامت  مثال.  واملدور  كالصنائع  بريوت، 
الخاصة التي قام بها املهندسون كانت تلبية 
كبلدية  املرجعيات  مستعجل الحدى  لنداء 
لحل  التدخل  منا  طلبت  التي  مثال،  بريوت 
مشكلة من املمكن ان تسبب خطورة ما يف 
الكرنتينا نتيجة تصدع جدار مبنى مهدم اىل 
جانب محطة كهرباء، االمر الذي خلق قلقا 
الطارىء  الوضع  هذا  املنطقة.  اهايل  لدى 

املجموعات  من  مهندس  تكليف  استدعى 
املنترشة عىل االرض ملعاينة املشكلة وحلها 
من  والتخفيف  الناس  عن  الخطر  والبعاد 
قلقهم. يف الواقع، ارتاحت الناس اىل وجود 
بكل  الستشارتهم  االرض  عىل  مهندسني 
االرضار  يخص  ما  يف  بالهم  يشغل  تفصيل 
عن  الجواب  ملعرفة  منازلهم  يف  الحاصلة 
ام  بيوتهم  يالزمون  هل  التايل:  السؤال 
املناطق  اهايل  لجوء  باخالئها؟  ينصحونهم 
قد  كنا  بريوت  مرفأ  انفجار  من  املنكوبة 
مهامتهم  املهندسني  بدء  قبل  ما  توقعناه 
عىل االرض، وبالفعل هذا ما حصل. يف بداية 
املهندسني  نقابة  يف  العمليات  غرفة  اطالق 
عملهم،  يف  سيصادفونها  مشكلة  اعتربتها 
لكن مضمونها سينعكس عليهم ايجابا بعد 
شعورهم بانهم مصدر ثقة عند الناس الذين 
سيلتقون بهم. اخريا، من واجبي ان اقول ان 
هناك خوفا من االستفادة من انفجار مرفأ 
الرتايث  بريوت  مدينة  وجه  لتشويه  بريوت 
ببيوتها القرميد الصغرية التي اعطتها طابعا 
يد  يف  هي  املسألة  هذه  كعاصمة.  خاصا 
قانون  باصدار  نطالبه  الذي  املدين  التنظيم 
بعض  اليه  يسعى  كام  العقارات  ضم  مينع 
حديثة  ابنية  تشييد  يف  منهم  رغبة  التجار 
شاهقة مام سيخفي معامل  بريوت القدمية.

350 مهندسا متطوعا 
توزعوا على االرض ضمن

55 مجموعة
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