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فتحة: األونيسكو أكبر الداعمني 
30 مليون دوالر لترميم األبنية األثرية

الجيش اللبناين والجمعيات املدنية تقاسام مهمة اعادة الحياة اىل املناطق املترضرة من انفجار مرفأ بريوت. تكفل الجيش 
بدفع التعويضات الصحاب االبنية العادية املترضرة، اما ترميم االبنية االثرية فكان من مهمة الجمعيات املدنية بالتنسيق 

مع مديرية االثار ووزارة الثقافة. تم ذلك مبساعدة دولية لهام بلغت قيمتها حتى االن 30 مليون دوالر

عضو املجلس البلدي لبريوت املهندس االستشاري محمد سعيد فتحة.

ما يعيد الحياة الى 
بيروت هو االستقرار 

السياسي واالمني 
واالجتماعي واالقتصادي

جمعية املقاصد االسالمية وجمعية بريوت الرتاث 
لتكون  ثابت  جاد  النقيب  اخريا  اسسها  التي 
رشيكا فعليا يف الورشة االعامرية للعاصمة. علام 
ان تقارير املسح التي اعدتها غرفة العمليات يف 
نقابة املهندسني فور وقوع انفجار 4 آب كانت 
الجيش  اىل  تسليمها  بعد  ما  االساس،  املستند  
الجمعيات  يف  العاملة  الفرق  لتحرك  اللبناين، 
املدنية، واخص بالذكر هنا جمعية "فرح العطاء" 
كاكرث الناشطني يف الورشة االعامرية العادة ترميم 
االبنية االثرية، اضافة طبعا اىل جمعيات اخرى. 

■ يف مقابلة مع "االمن العام" قبل عام رصحت 
مسؤولية  من  هي  الرتاثية  االبنية  ترميم  بأن 
ال  الذي  االمر  الثقافة،  ووزارة  االثار  مديرية 
يتم اال يف ارشافهام، كيف تسلمت الجمعيات 

املدنية هذه املهمة؟
□ بالتنسيق معهام وبتكليف متخصصني يف هذا 
املجال منضوين اىل هذه الجمعيات. بالفعل، 
لقد قاموا بعمل رائع جعل من البيوت االثرية 
والصيفي  واملدور  مخايل  ومار  الجميزة  يف 
منها  البعض  الن  كانت،  مام  اجمل  واالرشفية 
الصيانة  وانعدام  الزمن  بفعل  متصدعا  كان 
الالزمة ملثل هذه االبنية ما قبل وقوع انفجار 
فقد  االثرية،  غري  االبنية  اما  آب.  من  الرابع 
ساعدنا سكانها مببلغ 10 مليارات لرية كام كان 
والنوافذ،  االبواب  الواجهات،  لتصليح  مقررا  
قام  املقابل،  يف  فيها.  السكن  من  يتمكنوا  يك 

الجيش اللبناين بدفع تعويضات لهم. 

بلدية  اطلقت  املرفأ  انفجار  وقوع  بعد   ■
بريوت حملة ملساعدة اهايل املناطق املترضرة 
بتأمني مساكن بديلة لهم حتى انتهاء عمليات 
هؤالء  مع  حدث  الذي  ما  منازلهم،  ترميم 

السكان وهل لبوا دعوتكم؟

للورشة  الداعمني  اكرب  من  االونيسكو  منظمة 
كارثة  عىل  عام  بعد  بريوت  ملدينة  االعامرية 
حيث  بعد  تنته  مل  الورشة  ان  صحيح  املرفأ. 
لكن  متواصلة.  الرتميم  عمليات  تزال  ال 
بعودة  كآبته  تبدلت  عام  قبل  بريوت  مشهد 
ابنيتها القدمية اىل اجمل مام كانت عليه من 
ميزاتها  احدى  من  هي  القرميد  فبيوت  قبل، 

كعاصمة.
نهوض  العادة  وضعت  عدة  اعامرية  خطط 
حيث  الركام،  بني  من  وناسها  العاصمة  ابنية 
انتظار  يف  موقتة  مساكن  يف  العيش  رفضوا 
عودتهم اىل منازلهم. املهم االن، عودة النبض 
اىل شوراع بريوت بعودة الناس اليها ومامرسة 

اعاملهم اليومية الروتينية.
العام"  "االمن  اجرتها  مقابلة  عىل  عام  بعد 
املهندس  لبريوت  البلدي  املجلس  عضو  مع 
االستشاري محمد سعيد فتحة، تعود وتلتقي 
االعامرية  الخطة  مصري  يف  للبحث  مجددا  به 
التي اعلنت حينها ملعرفة ماذا تحقق وما الذي 

مل يتحقق بعد.
  

■ بعد عام عىل انفجار مرفأ بريوت هل متكنت 
بلدية بريوت من تنفيذ الخطة االعامرية التي 

وضعتها العادة الحياة اىل العاصمة؟
بواجباتنا  القيام  من  نتمكن  مل  ويالالسف،   □
كام يجب وبالرسعة املمكنة العادة الحال اىل 
ما كان عليه ما قبل الكارثة التي حلت بلبنان، 
الدولية  املقاطعة  بسبب  فقط،  بالعاصمة  ال 
التي شملت بلدية بريوت ايضا باعتبارها جهة 
البريوقراطية  وبسبب  نظرهم  يف  رسمية  شبه 
االدارية القاتلة. حتى عواصم الدول التي هي 
امتنعت عن  بريوت  بلدية  مع  توأمة  يف حال 
مساعدتنا. بالنسبة اىل وضعنا الداخيل كبلدية، 
فقد قررنا  فور وقوع االنفجار  دفع 40 مليار 

□ رغم دعواتنا املتكررة مل نتلق كبلدية طلبا 
واحدا من ابناء املناطق املترضرة للحصول عىل 
عمليات  انتهاء  انتظار  يف  موقتة  بديلة  اقامة 
انشاء  صدد  يف  كنا  اننا  علام  منازلهم،  ترميم 
يضم  الكرنتينا  منطقة  يف  جدا  مهم  مرشوع 
اطلقتها  التي  الدعوات  حتى  مسكن.   500

بلديات عدة يف لبنان مل يستجب لها الناس. 

■ كم يبلغ عدد املباين التي ما زالت عىل حالها 
من دون ترميم؟

□ العدد كبري، ويف مقدمها مبنى رشكة كهرباء 
كل  بني  من  ترضرا  االكرث  يعترب  الذي  لبنان 
كهرباء  مبنى  املرفأ.  ملنطقة  املجاورة  املباين 
وتدعيم  تأهيل  اعادة  اىل  حاجة  يف  لبنان 
لخطة  الحارض  الوقت  يف  وجود  وال  كامل، 
عملية العادة نهوضه مجددا. يكفي ان اقول، 
مبنى بلدية بريوت املترضر من عصف انفجار 
املرفأ ال يزال من دون ترميم. علام ان اموالنا 
كبلدية التي تبلغ قيمتها 900 مليار لرية هي 
يف مرصف لبنان حسب ما ينص عليه القانون. 
من الرضوري االشارة هنا اىل مسألة هندسية، 
يتسبب  مل  بالباطون  املبنية  الرتسانية  املباين 
بأن  او  بالهدم  انفجار مرفأ بريوت  لها عصف 
تكون ايلة للسقوط، لكن القدمية منها املبنية 
او  للسقوط  تعرضت  الحامي  الرميل  بالحجر 

للهدم الكيل، علام ان 30 مبنى اثريا تهدمت 
نتيجة كارثة املرفأ.

■ هل مثة خوف من استغالل هذه العقارات 
لتشييد ابنية شاهقة كام كان يحلم التجار قبل 

عام؟
الصادر فور وقوع  املال  □ ما زال قرار وزارة 
املفعول  ساري  املايض  آب  من  الرابع  انفجار 
املترضرة  املناطق  يف  البيع  تجميد  اعالن  بعد 
املحيطة مبنطقة املرفأ وعدم تسجيل اي عقار 
يف الوقت الراهن، علام ان القرار شمل كّتاب 
الي  بيع  عقود  تسجيل  مبنعهم  ايضا  العدل 

عقار من ضمن املناطق املذكورة. 

■ بالنسبة اىل واقع السكان، هل هناك ابنية 
ما زالت مهجورة من اهلها؟

ملنطقة  املجاورة  الحديثة  االبنية  معظم   □
خارج  يعيشون  واصحابها  ترمم  مل  املرفأ 
التي اعيد  الرتاثية  لبنان. لكن معظم االبنية 
من  فاغلبيتهم  اليها،  الناس  عاد  ترميمها 
منطقة  اىل   زيارة  يف  القدامى.  املستأجرين 
لبنان،  كهرباء  مبنى رشكة  مار مخايل، قرب 
الناس  سيتأكد  ويسارا،  ميينا  الجانبني  عىل 
مام اقوله يف شأن االبنية الرتاثية التي عادت 

بصورة اجمل مام كانت عليه.

العادة  االولية  القيمة  حددت  عام  قبل   ■
اعامر وترميم ما تهدم بفعل انفجار املرفأ يف 
بريوت بـ150 مليار دوالر مبدة ال تقل عن 4 
او 5 سنوات، هل ما زال التقييم هو  نفسه 

ام تغريت املعطيات لديك؟
اعتقد  ال  املادية  الكلفة  اىل  بالنسبة   □
التي  الزمنية  املدة  عن  اما  ستتغري.  انها 
اخرى  نظر  وجهة  فهناك  عام  قبل  حددتها 
اىل  ورمبا  اكرث  ستطول  انها  مبعنى  شأنها،  يف 
السيايس  الوضع  بقي  حال  يف  سنوات  عرش 
ومل  حاله،  عىل  واالجتامعي  واالقتصادي 
ثقة  انعدام  بعد  خصوصا  تغيريا،  نشهد 
املجتمع الدويل بكل املراجع الرسمية يف هذا 
باعتبارنا  بريوت،  كبلدية  نحن  حتى  البلد. 
جهة شبه رسمية، تعطلت كل مشاريعنا ومل 
ترضر  ما  انقاذ  من  متكننا  مساعدات  نتلق 
حصلنا  التي  املساعدات  مثال،  العاصمة.  يف 
الف كاممة، ويف مطلع   40 اخريا هي  عليها 
من  مساعدة  عىل  حصلنا  املايض  الشهر 
الواليات املتحدة هي كناية عن 500 مصباح 
النارة شوارع العاصمة. كانت لدينا مشاريع 

عدة توقفت كلها.

تستعيد  املترضرة  االبنية  برتميم  هل   ■
حياتها؟ العاصمة 

االستقرار  هو  بريوت  اىل  الحياة  يعيد  ما   □
واالقتصادي،  واالجتامعي  واالمني  السيايس 
ما  العاصمة  تستعيد  لن  ذلك  عدا  ما  ويف 
كله،  لبنان  يعامن  والحزن  فالخراب  فقدته. 
ال بريوت وحدها. هل هذا هو وسط بريوت 
الذي كنا نبحث فيه ما قبل عام 2005 عن 
احتساء  اجل  من  املقاهي  احد  يف  كريس 

فنجان قهوة؟ بريوت اليوم مدينة اشباح

الغالف
دنيز مشنتف

االبنية  لرتميم  مليارا   30 الرتميم،  العادة  لرية 
و10 مليارات لتصليح واجهات االبنية املترضرة 
من عصف االنفجار. لكن، ويالالسف، مل يوافق 
التلزيم  بلدية بريوت عىل  املحاسبة يف  ديوان 
بالرتايض، فطلب اعداد دفاتر رشوط للدخول 
رضورية  موافقته  ان  علام  مناقصات،  يف 
طلبنا  لذا،  خطة.  اي  تنفيذ  قبل  ما  واساسية 
من االداريني واالستشاريني يف البلدية املذكورة 
ما  فيها  العمل  استغرق  رشوط  دفاتر  اعداد 
بني 6 و 7 اشهر، ترافق ذلك مع ارتفاع سعر 
املقاولني  الذي مل يشجع جميع  االمر  الدوالر. 
يف  االنخراط  عىل  املناقصات  يف  فازوا  الذين 
الورشة االعامرية لبريوت، خصوصا اننا كبلدية 
السبب  لهذا  الوطنية.  بالعملة  اال  نتعامل  ال 
اربع  اىل  مجموعات   10 من  العدد  تراجع 
للعمل عىل االرض، كل مجموعة منها تضم 12 
تدعيم  املجموعات  هذه  تولت  وقد  شخصا، 
االبنية التي تشكل خطرا عىل السالمة العامة 
يف  االداري  الجهاز  من  مهندسني  ارشاف  يف 
البلدية. اما بالنسبة اىل ترميم االبنية االثرية، 
املدنية  الجمعيات  مهمتها  تسلمت  فقد 
مبساعدات دولية بلغت قيمتها حتى االن 30 
مليون دوالر، علام ان عمليات الرتميم هذه مل 

تنجز بالكامل بل بجزء منها. 

■ من هي هذه الدول والجهات التي تدخلت 
لتأمني هذا الدعم؟

االونيسكو،  منظمة  هي  داعمة  جهة  اهم   □
جاد  بريوت  يف  املهندسني  نقيب  تدخل  وقد 
ثابت بشكل شخيص، باعتباره عضوا يف املنظمة 
املذكورة لتحريك هذا الدعم، اضافة اىل جهات 
دولية اخرى كانت داعمة لهذه الجمعيات من 
ناحية التمويل العادة ترميم بعض االبنية االثرية 
اىل  اضافة  وتركيا،  وسويرسا  واملانيا  كفرنسا 

denise.mechantaf@gmail.com



كما تعود الجميزة ومار مخايل
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