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اعة رت بسبب انفجار طال مرفأها العريق. في الس  م  الحضارات، ومركز التواصل بين الشعوب. د   بيروت حاضنة  
ة على شكل فطر عيش نتجت عنه سحابة دخاني   انفجار ضخم أغسطس، دوى 4ادسة وثماني دقائق مساء يوم الثالثاء الس  

الرئيس  ، وهو الميناء البحري  مرفأ بيروت في 12متر على أقل تقدير في العنبر رقم  100هير، ارتفعت الغراب "المشروم" الش  
من مادة نترات  اطن   2750ًبا من َجرَّاء اشتعال في لبنان، مخلِّفًة عصًفا انفجاريًّا تدميريًّا رهي

بطريقة غير صحيحة في ميناء العاصمة اللبنانية، منذ العام  تنز  قد خ   تالتي كان  (Ammoniumnitrate)األمونيوم
  .م2013

 ة. الهائل الذي هز بيروت إلى خسائر فاقت قيمتها ثالثة مليارات دوالر، بحسب التقديرات الرسمي   االنفجارأدى هذا 

ة؟ وكيف يمكن النهوض بلبنان ثري  واألة ة والبيئي  جتماعي  واال االقتصادي ةاحية على لبنان من الن   االنفجارفما هو تأثير هذا 
ن خطورة الوضع و ؟ وهل سيعي المسؤولاالنفجارة المحيطة بموقع ة والمواقع األثري  والمساعدة في الحفاظ على البيوت التراثي  

 وهل سيصار إلى محاسبة المتسبب ومحاربة الفساد واإلهمال المستشري؟

 .التراث ؛قاذيةالحفريات اإلن ؛بيروت انفجار؛الكلمات الدالة: 
Abstracrt: 

Beirut is the incubator of civilizations and the center for communication between peoples. 

Destroyed by an explosion. On the evening of Tuesday, August 4, at 6: 8 minutes, a huge 

explosion rang out that resulted in a smoke cloud in the form of the famous "mushroom", rising 

at least 100 meters in Ward No. 12 of Beirut Port, which is the main seaport in Lebanon, leaving 

A terrible destructive blast caused by the ignition of 2,750 tons of ammonium nitrate, which had 

been stored incorrectly in the port of the Lebanese capital, since 2013. 

This massive explosion that shook Beirut resulted in losses that exceeded three billion 

dollars, according to official estimates. 

mailto:mmarcheologie@hotmail.com/maha.elmasri@ul.edu.lb
https://youtu.be/5Q9-rD2hOC0
http://www.portdebeyrouth.com/index.php/en/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ammonium-nitrate
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What is the impact of this explosion on Lebanon from the economic, social, environmental 

and archaeological point of view? How can Lebanon be promoted and help preserve the 

heritage houses and archaeological sites surrounding the site of the explosion? Will the officials 

be aware of the seriousness of the situation, and will the perpetrators be held accountable and 

the corruption and neglect rampant will be combated? 
Key words:  

Beirut, Explosion, Preventive excavation, Heritage. 

 مقدمةال

الحكم مرحلة  في لوجود مدرسة الحقوق المشهورة االعصور بلقب "أم الشرائع" نظرً عبر ع رفت بيروت 
كما يمة ومنها "رسائل تل العمارنة". ها ذ كرت في عدد من النصوص القدن  أدون أن ننسى من ، ومانيالر  

هتمام المؤرخين أمثال "ناصر خسرو"، "صالح ابن يحي"،   احظيت بيروت منذ القدم ب
"Richard  Pococke" ،"Henry Maundrell" ،"F. B. Spilsbury" ،"William M. Thomson الذين "

 المعاصرين ل دافًعا لدى عدد من الباحثين والمؤرخين وعلماء اآلثارما شك  تحدثوا عنها ووصفوا آثارها. 
 .  في باطنها اعد على سبر ما خفيبإعداد أبحاث ودراسات تس

ما انعكس على عمرانها. وترك تاريخها المتنوع ثقافًيا ، وحضاري   يروت نقطة التقاء ثقافي  لطالما كانت ب
 كان لموقع مدينة بيروت االستراتيجي    ة.ارات عد  اها بعد أن تعاقبت عليها حض  أثًرا واضًحا في مختلف زواي  

دُّ كبر المدن التي تجمع خواص مهمة بري ة، بحري ة، سهلي ة وجبلي ة، فهي تعألها من في جع   امنذ القدم سببً 
د موقع مستوطنة بيروت على شبه دِّ ح   .ا لألقطار المجاورة حيث شاركتهم عمليات التبادل التجاري  مركًزا وسطيًّ 

حماية  حت  تَ للبحر األبيض المتوسط، فَ  رقي  ز الشاطئ الش  قة التي تمي  ة الضي  احلي  فة الس  الجزيرة الناتئة من الش  
ا سواحل شرق المتوسط تجد لها مالذً رة بمحاذاة فن المبح  ب نهر بيروت، كانت الس  رأس بيروت، وقرب مص  

ة في الجرف قرب الموقع أو المواقع حيث يمكن إنزال السفن من العواصف، ولعل النقطة االستراتيجي   اآمنً 
خراجها من الماء، ولدت  ، مستوطنة مهمتها تزويد هذه السفن بالمؤونة والعتاد منذ بداية التاريخ المدني  وا 

، والتجاري   وهكذا أسست األرباح والضرائب المتأتية عن هذه التجارة األولى لتاريخ طويل من االزدهار المدني  
ا لغنى سكانها جسيدً إال ت داد عمر بيروت المدني  دة على امتوربما ليست القصور والمعابد والعنابر المشي  

 .1 تالصي الذائعي  

ة بكل ما فيها ة والثقافي  الم التاريخي  شوه المع  وم الذي لن ي محى من ذاكرة اللبنانيين، أتى لي  ذلك الي   لكن  
ررة المباني المتض  . (2-1)الشكل رقم مارواد والحزن والد  ال بيروت بالس  ل جمتبد   واحدة   ة. في لحظة  من تعددي  

في الساعة  م الكارثة التي حل ت بالمدينة.تعكس حج   فيهااألضرار التي لحقت و بالعشرات ال بل بالمئات، 

                                                           
1
 RUPPERT, H, Beyrouth, une ville d’orient marquée par l’occident, Beyrouth : presses de l’ifpo, 1999, 17-32. ; EL 

BACHA, F , Liban/Patrimoine : Le port de Beyrouth à travers l’histoire ,. 21 juin 2019. (Accessed  May 14, 2021, 

https://libnanews.com ) 

https://libnanews.com/
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مرفأ  في 12في العنبر رقم  انفجار ضخم ىأغسطس، دو   4السادسة وثماني دقائق مساء يوم الثالثاء 
 2750ًبا من َجرَّاء اشتعال عصًفا انفجاريًّا تدميريًّا رهي افي لبنان، مخلِّفً  الرئيس ، وهو الميناء البحري  بيروت

بطريقة غير صحيحة في ميناء نة مخز   تالتي كان  (Ammonium nitrate)من مادة نترات األمونيوم انًّ ط
الهائل الذي هز بيروت إلى خسائر فاقت قيمتها  االنفجارى هذا . أد  م2013ة، منذ العام العاصمة اللبناني  

، ، القطاع الصحي  ةالسكني   المباني ألضرارا طالت فقدة. سمي  ثالثة مليارات دوالر، بحسب التقديرات الر  
ة، وأبنية ومواقع أثري   ةبما يحويه من معالم تاريخي   والقطاع الثقافي   االقتصادي ةة، القطاعات المرافق التعليمي  

 .(1جدول رقم ال) متاحفو  ةتراثي  

 :المتاحف اللبنانية .1

منها ما هو  ،تختلف مقتنياتها من حيث الغاية المرجوة منهان متحًفا ييحوي لبنان ما يقارب الثالث
كية وجامعة يتراثية مثل قصر سرسق أو استخدمت كمرفق ثقافي كالجامعات مثل الجامعة األمر  ضمن مبان  

 .بيروتمحيط مرفأ في ثمانية متاحف  االنفجارمن  تضررت ، بينماالقديس يوسف
 :متحف الجامعة األميركية 1.1

رق ، وهو ثالث أقدم متحف في الش  م1868كية في بيروت عام يتأسس المتحف األثري للجامعة األمر 
، االنفجارالمتحف، الذي كان مغلًقا وقت  ض. وتعر  (3)الشكل رقم  األدنى مع مجموعات من سبع دول

كما تحطمت خزانة كبيرة تحتوي  ،نافذة 17ة جسيمة، من بينها تحطم خمسة أبواب ضخمة ومعماري  ألضرار 
 .2ما يمثل خسارة ال تقدر بثمن، ”العصور من مختلفة زجاجي  “قطعة  74على 

 :متحف سرسق 2.1

 بين الحكم العثماني في لبنانبني قصر سرسق، أحد أقدم أبنية بيروت وأبرز معالمها، في حقبة ما 
ض تعر   ،ت على لبنانة مر  صمد بوجه حروب عد   م، وقد1870و 1860بين عامي  أي   نتداب الفرنسي  واال

بناني من رض مجموعة كبيرة من الفن الل، يعمتحف نقوال إبراهيم سرسق، وهو متحف للفن الحديث والمعاصر
يقع و  ،وكان معروًفا باستضافة معارض مؤقتة منتظمة لفنانين لبنانيين وعالميين ،أواخر القرن التاسع عشر

، ألضرار بالغة في جميع أرجائه، بما في ذلك أربعة االنفجارأقل من كيلومتر واحد من موقع  على بعد
ة وشمل الضرر تحطم األبواب وتدمير الواجهة وتدمير السقوف. سقطت ألواح زجاجي   ،طوابق تحت األرض

ضرر عشرين إلى ثالثين تة. فرت عليها كتابات باألحرف العربي  ملونة أرًضا، وتكسرت أجزاء من أبواب ح  

                                                           
2 ABDULKHALEK, R,  Beirut Blast , a map of the damage to educational and cultural institutions,  01 October 2020 . 

(Accessed April 07, 2021, https://www.al-fanarmedia.org/2020/08/explosion-took-a-heavy-toll-on-beiruts-

arts-and-culture-scene/) 

https://youtu.be/5Q9-rD2hOC0
http://www.portdebeyrouth.com/index.php/en/
http://www.portdebeyrouth.com/index.php/en/
http://www.portdebeyrouth.com/index.php/en/
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Ammonium-nitrate
https://www.al-fanarmedia.org/2020/08/explosion-took-a-heavy-toll-on-beiruts-arts-and-culture-scene/
https://www.al-fanarmedia.org/2020/08/explosion-took-a-heavy-toll-on-beiruts-arts-and-culture-scene/
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ماليين  3رت تكلفة إصالح المباني بما ال يقل عن دِّ . ق  (4)الشكل رقم  3لوحة والعديد من األعمال الخزفية
 دوالر. 

 :( القديس يوسف متحف ما قبل التاريخ )جامعة 3.1

 م2000العربي وقد افت تح في يونيو  الشرق األوسط ما قبل التاريخ في ي عنى بعصورهو أول متحف 
إلى أضرار كبيرة  االنفجارأدى  ،بيروت في جامعة القديس يوسف سنة على تأسيس 125في ذكرى مرور 

ر واقتصرت أما المتحف فقد نجت خزائن العرض من الضر  ،المجاورة له ةفي الجامعة والمكتبة الشرقي  
 . (3)الشكل رقم  األضرار على األبواب الرئيسة والشبابيك

 : MIM متحف المعادن والجيولوجيا 4.1

بجمع القطع منذ  سليم أده بدأحيث  م2013في أكتوبر  جامعة القديس يوسف ح المتحف الواقع فيت  افت  
يعرض المتحف أكثر من  ، ووالحجارةة للمعدنيات ورة الجمالي  ، ويهدف المتحف إلى تعزيز الصم1997عام ال

ة والطيران من كما يستضيف المتحف معرًضا لألحفوريات البحري   ،دولة 70نوع من المعدنيات، من  2000
 .(3)الشكل رقم  األضرار كانت بالغة فيه لبنان.
 :متحف بيروت الوطني 5.1

، يضم م1942 عامال، اف ت ت َح رسمًيا في بيروت لبنان، ويقع في العاصمة في لآلثار الرئيس المتحف هو
وقع  م1975 عامال ةة اللبناني  الحرب األهلي   خالل .ألف قطعة 100المتحف مجموعات يصل عددها حوالي 

لكن أنقذت معظم  ،ماس، فعانى المتحف ومجموعته من أضرار جسيمة أثناء الحربالمتحف على خط الت  
مدير العام لآلثار آن ذاك األمير لكان الفضل في الحفاظ عليها ل ة من خالل تدابير وقائيةالقطع األثري  

وزير الثقافة والتعليم العالي  ميشال إده بوساطة م1992وقد بدأت الخطط األولى للترميم عام  موريس شهاب.
وينتظر عمليات الترميم  االنفجاروها هو اليوم يتعرض للضرر من جراء  ،في ذلك الوقت، على أربع مراحل

 .(5)الشكل رقم  واإلنقاذ بوساطة دعم مالي من متحف اللوفر
 :المواقع األثرية .2

إلى أن  ان عامً ة التي استمر ت عشريعانت العاصمة بيروت كما أغلب مناطق لبنان من الحرب األهلي  
فجاء مشروع إعادة   ،غير معلنة اوخرائب تضم في جوفها آثارً  ائاًل ه ادمارً  مخلفًة وراءها ائها،نهإق على ف  ات  

نجاة لهذه المدينة التي قاومت ونفضت عنها الغبار طالبًة  ب غيةإعمار وسط بيروت عام ًة وأسواقها خاصًة 
ريين فرصة التنقيب لما ي عادل ربع مساحة ارضها. وقد وف ر هذا المشروع  لآلثأتنقيب ما خفي في باطن 

                                                           
 
3
 STOUGHTON,I, CNN,Published13thAugust2020,(AccessedApril07,2021, 

https://edition.cnn.com/style/article/beirut-explosion-cultural-impact/index.html); 

 BOLLAG, B, Explosion took a heavy toll on Beirut’s arts and culture scene, 24 August 2020. (Accessed April 07, 

2021, https://www.al-fanarmedia.org/2020/08/)  

https://edition.cnn.com/style/article/beirut-explosion-cultural-impact/index.html
https://www.al-fanarmedia.org/2020/08/)
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بمنحة بحثية من األونيسكو  يثة والمدمرة، والذي كان  ممو اًل القديمة والتي تقع تحت مباني بيروت الحد المدينة
ز اليها م  لمدة سنة ومن بعدها قامت شركة السوليدير بتمويل المشروع على مراحل عبر تقسيمها إلى مواقع ر  

 . 4بأرقام وحددت على خرائط عقارية خاصة بمدينة بيروت

مس معالمها بسبب بناء أبنية حديثة غيرت ط   األثرية، بات أسفر عنها العديد من المواقعهذه التنقي
ة ا التنقيبات اإلنقاذي  أم   ،االنفجارمار جراء وما حوفظ عليه من تلك المواقع تعرض للد   ،معالم الوسط التجاري

 . (6)الشكل رقم  فهي أيضًا لم تسلم من األضرار وتوقفت عن العمل
 :المكتبات .3

اتخذ القيمون على المكتبات في لبنان البيوت التراثية مراكًزا للمكتبات التي هي بدورها من التراث المادي. 
 فًقا لتقييم أولي  و  .مارتعرض العديد من المكتبات التي تحوي مخطوطات قديمة ومصادر علمية مهمة للد  

ة الممتلكات وهي شبكة "ملتزمة بحماي ، Blue Shield International رع األزرقمنظمة الد   ر أجرتهاضر لأل
ثالثة فروع لمكتبة و  ؛ةة اللبناني  : المكتبة الوطني  تضرر عدد من المكتبات وتشمل أعلنت، الثقافية في العالم"

ة مكتبة رياض نصار في الجامعة اللبناني   ؛والمكتبة الشرقية الشهيرة لجامعة القديس يوسف ؛بيروت البلدية
 .(7)الشكل رقم  5المكتبات في الجامعة األمريكية في بيروت األمريكية والعديد من

 :ةالبيوت التراثي   .4

ثر تزايد عمليات الهدم العشوائي الذي طال األحيام1995في منتصف العام  ء القديمة من مدينة ، وا 
( APSADإلقامة أبنية حديثة، كلَّفت وزارة الثقافة "جمعية حماية المواقع واألبنية القديمة" ) ابيروت تمهيدً 

القديمة بغية إصدار الئحة بالتي يجب المحافظة عليها ألهميتها  القيام بمسح شامل في بيروت لكل المباني  
حظت راسة المطلوبة حيث الالد   APSAD، أعدَّت جمعية م1996ة والمعمارية. في العام ة والتراثي  التاريخي  

جاري الذي / مبنًى  موزَّعين على مختلف مناطق بيروت العقارية باستثناء الوسط الت  1051وجوب حماية /
راسة، أول مرجع ئحة بأرقام العقارات المبنية، والمعنية بهذه الد  شكَّلت الال ، وتم  به شركة سوليديركانت ته

ة في بيروت، وبالتالي األساس الذي طلبت بموجبه وزارة الثقافة من محافظ مدينة إلحصاء المباني التراثي  
الخوف على األبنية التراثي ة في لبنان  إن   ،6تخاذ إجراء مؤقَّت يقضي بمنع هدم هذه المباني التراثيةابيروت 

على األمد الطويل بسبب السياسات العمراني ة التي غالًبا ما غيير تال ينطلق من فكرة وتحديًدا في بيروت،
                                                           
4 DE MAUPEOU, F, Beyrouth, une ville en chantiers , 24/04/2013, modified  22/04/2020. (Accessed May 14, 

2021, https://www.lesclesdumoyenorient.com ) 
5 BOLLAG, B, Explosion took a heavy toll on Beirut’s arts and culture scene,  24 August 2020. (Accessed April 07, 

2021, https://www.al-fanarmedia.org/2020/08)  , LYNX QUALEY, M,  Beirut’s damaged libraries try to continue 

fulfilling their Civic mission,  21 August 2020. (Accessed April 07, 2021, https://www.al-

fanarmedia.org/2020/08) 
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المطالبة بإقرار  ذا أصبح من الضرورةول ؛ستثماري ة بحتةاتنحصر مقاربتها للمدينة من وجهة نظر  عقاري ة 
 .(11-10)الشكل رقم  قانون لحمايتها

 : بيت بيروت 1.4

في تاريخ العمارة  البيوت القديمةة، ويمثل متحف ومركز ثقافي في منطقة األشرفي   هوبيت بيروت 
، يعرف أيًضا باسم "البيت األصفر" وهو معلم ةالحرب األهلي   وبالتحديد بيروت عد احتفااًل بتاريخة. ي  البيروتي  
ة ستخدم كمخبأ للقناصة خالل الحرب األهلي  اوقد  م1924 عامالفي  ب ن ي. وقد يوسف أفتيموس صممه تاريخي  
باسم بيت بيروت، مع تجديدات تجمع بين  م2017عام الأعيد افتتاحه في  ،وتعرض ألضرار جسيمةة اللبناني  

عناصر جديدة وتاريخية تحافظ على ويالت الحرب في العديد من الغرف والواجهة المليئة بوابل من 
 الرصاص.

ى ألضرار تعرض المبنى ألضرار جسيمة في واجهة بعض طوابقه، بينما تعرضت جميع الطوابق األخر 
 . (9)الشكل رقم  7طفيفة، بما في ذلك الجدران والمعدات

 :عمليات اإلنقاذ والترميم .5

وكي ال تبقى  ،والدمار تهافتت المؤسسات والجمعيات لتقدم المساعدات للترميم واإلعمار االنفجاربعد 
ة المنظمات الفني   تتعهد ، وعم إلعادة إعمارهاجب تأمين األموال والد  و بيروت  فىنفجار كما ذكرى لال

ة" لمساعدة المتاحف وصاالت العرض والمؤسسات ة ثقافي  ة في جميع أنحاء العالم بتقديم "إسعافات أولي  والثقافي  
الهائل الذي ضرب مساحات شاسعة من  االنفجارة األخرى في بيروت التي تضررت بشدة جراء الثقافي  

في  لإلسهاما همنظمة كبرى "ببذل كل ما في وسع 27، تعهد ائتالف من افي بيان صدر مؤخرً  المدينة.
ومن بين المنظمات التي وقعت على  ".االنفجاراالستعادة الكاملة للتراث الذي تضرر في بيروت جراء هذا 

 ولي  التحالف الد   ؛في البحرين للتراث العالمي   العربي   المركز اإلقليمي   ،أغسطس 11البيان الصادر في 
 مؤسسة المتحف الوطني   ؛؛ متحف اللوفر في باريسALIPH ليف(أمناطق النزاع )راث في لحماية الت  
 .8ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة يني  الص   ؛ المتحف الوطني  المغربي  

في مصير  القيمون بالتفكير، تدافع االنفجاروطأة  من، المتضررة الجميزة ومار ميخائيل منطقتي  ي ف
لعصر العثماني في القرن التي تعود إلى اة لحفاظ على الهندسة المعماري  ة اوكيفي  ة في بيروت األحياء التاريخي  

 ة بغية تدميرها بهدف تشييد مبان  ي  المؤسسات تهافتت لشراء هذه البيوت التراث هذه أغلبولكن  ،اسع عشرالت  

                                                           
7 ABDULKHALEK, R , Beirut Blast , a map of the damage to educational and cultural institutions , 01 October 2020 

. (Accessed April 07, 2021, https://www.al-fanarmedia.org/2020/08/explosion-took-a-heavy-toll-on-

beiruts-arts-and-culture-scene/) 
8 BOLLAG, B , Explosion took a heavy toll on Beirut’s arts and culture scene , 24 August 2020. (Accessed April 

07, 2021, https://www.al-fanarmedia.org/2020/08) 
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خشى حيث . راثي  والت   ثري  واأل اريخي  والعودة لطمس وجه بيروت الت   نا لم نستفد من خبرات الماضي  حديثة وكأن  
، التي دمرت بسبب األضرار الناجمة عن ياء التاريخية األخرى في المدينةاألح أن تلقى نفس مصيرالكثيرون 

 .9العقارات يتعهد  والضغط من م م1990إلى  1975ة اللبنانية من الحرب األهلي  

 دُّ عمليون دوالر ي   500التبرعات بهدف جمع ما ال يقل عن جزء من مبلغ  نظمت اليونسكو حملة لجمع
 Hannah ، أطلق تعاون بين المجموعة التي تنتمي إليها حنةفي الوقت نفسه فية؛ضرورًيا لترميم المواقع الثقا

تقييم ل م2020راث المبني في بيروت والمديرية العامة لآلثار في لبنان ومنظمات أخرى مشروع إنقاذ الت  
االنهيار حتى تنفيذ ار في المباني المعرضة لخطر ة وتحقيق االستقر اريخي  الت   األضرار التي لحقت بالمباني  

 . ات أكثر شمواًل خطة االستعادة وبرنامج التمويل الذي يسمح بإصالح

 ومجموعات أخرى على ضمان أن يكون لسكان المناطق المتضررة رأي   مديني  يعمل مختبر بيروت ال
ة في ، أطلق معهد عصام فارس في الجامعة األمريكي  ة. باإلضافة إلى ذلكار المستقبلي  في خطط إعادة اإلعم

عادة اإلعمار بالت   ة فافي  ، جمعية الش  ميتينعاون مع منظمتين غير حكو بيروت مشروًعا لمراقبة عملية الترميم وا 
 .10ةة الدولي  ة ومنظمة الشفافي  اللبناني  

 م1933عام الل.ر الذي صدر  166ة في لبنان لقانون اآلثار القديمة األبنية التراثي  خضع حماية ت
تحت حماية المديري ة العام ة  اوهي تلقائيًّ  1700عام الوالذي يحد د اآلثار بكل  ما صنعته يد اإلنسان قبل 

ميٌّ من وجهة التاريخ أو وفي حفظها صالٌح عمو  1700ة التي شي دت بعد سنة لآلثار؛ أم ا كل المباني التراثي  
قائمة »ة ولالنتداب الفرنسي(، فعليها أن ت َسجَّل في ة التي تعود للحقبة العثماني  التراثي   الفن )ومنها المباني  

 .11شبيهًة باآلثار القديمة ولتخضع ألحكام هذا القانون دُّ لكي ت ع« الجرد العام لألبنية التاريخي ة
وقائمة بالمواد المطلوبة، و  ء فريق إلجراء تقييم أولي  ىنشأفقد احف، أما من ناحية إعمار وترميم المت

لحماية التراث في  ولي  حالف الد  بتمويل من الت  و في وقت الحق، و في باريس.  راث الوطني  ل بمعهد الت  ص  اتُّ 
رميم والحفظ ة الت  ، خبيرة الزجاج، مرحلClaire Cuyaubere بدأت كلير كويوبير . ALIPH مناطق النزاع

ة في بيروت باإلضافة إلى الطالب المتطوعين من الجامعة األميركي   ةالجامعة األميركي   متحفبدعم من فريق 
 . 12وجامعة البلمند والجامعة اللبنانية

                                                           
9 BOLLAG, B, Explosion took a heavy toll on Beirut’s arts and culture scene , 24 August 2020. (Accessed April 07, 

2021, https://www.al-fanarmedia.org/2020/08) 
10 SEWELL, A, Beyrouth a déjà été détruite et reconstruite, Comment se reconstruira-t-elle cette fois?, 8 

septembre 2020. (Accessed May 14, 2021, https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2020/09 ) 
 م2020تشرين األول  27. مبادرات إلعادة إحياء مباني بيروت التراثية، باميال كثرواني،  11

https://www.albayan.ae/opinions/dialogues/2020-10-27) 
12 ABDULKHALEK, R, Beirut Blast , a map of the damage to educational and cultural institutions , 01 October 

2020. (Accessed April 07, 2021, https://www.al-fanarmedia.org/2020/08/explosion-took-a-heavy-toll-on-

beiruts-arts-and-culture-scene/) 
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راث لحماية الت   ولي  حالف الد  والت   ،ICOM Lebanonللمتاحف  ولي  نظم فرع لبنان من المجلس الد  كما 
ة بتقييم األضرار وغيرهم من المسؤولين عن المتاحف اللبناني   ALIPH، ICOMOSفي مناطق الصراع 
مشاريع إعادة تأهيل  أوبد االنفجارلتقييم األضرار في غضون أيام بعد  أعمال رميموالتحضير ألعمال الت  

رميم على أن تباشر أعمال الت  في المكتبات ألضرار اتقييم و  على مسح. وكذلك جرى العمل المتاحف
 واإلصالح.
من  640، من أن حذرتف UNESCO "منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة" )يونسكو(اأم  

منها معرضة لالنهيار،  60مطلع أغسطس/آب، و الذي ضرب بيروت االنفجار ة تضررت جراءاألبنية التراثي  
ها وأعلنت المنظمة، في بيان، أن   ة.ولي إلعادة إعمار تراث العاصمة اللبناني  ها ستقود التحرك الد  مؤكدة أن  

 . 13مدير عام اآلثار في وزارة الثقافة في لبنان، سركيس خوري حصلت على هذه األرقام من تقييم قام به
زالة األنقاض، لوا على إعم، و االنفجارأغسطس / آب، بعد يومين من  6في جمع المتطوعون 

السبيل منظمة ، أطلقت إلى حشد الموظفين والمتطوعينإلضافة اب .كتب في المكتبات، وترتيب الوالتنظيف
جمعية المكتبات  قامتكما  ة.، لإلصالحات الهيكلي  دوالر 55000ويل جماعي لجمع مبلغ حملة تم

 . 14بجمع األموال للمكتبات الثالث Cilipة والمعلومات البريطاني  
 ةالحالي ال يسمح بإجراء أي قتصادي  تجدر اإلشارة إلى أن الوضع االثرية، ما يخص المواقع األ وفي

لزام المتعهدين إوفي حال فتح المجال للتنقيبات في المناطق المتضررة يجب  ،تنقيبات جديدة في بيروت
 .بخطة دمج و إعادة دمج لآلثار ضمن المباني

 :الخالصة
 ،ةثري  ة واألوالبيئي  جتماعية واال االقتصادي ةمن الناحية ا كان كبيرً على لبنان  االنفجارتأثير هذا  إن  
ول للتجارة والتخزين، وبتضرره تحولت األنشطة إلى الد   اا رئيسً فالمرفأ كان مركزً كما البشرية. ة. والثقافي  

ة ة والمواقع األثري  والمساعدة في الحفاظ على البيوت التراثي   مرفأ بيروتكيف يمكن النهوض بالمجاورة. ف
 غمر  على المتاحف الخاصة الورأينا أن المؤسسات سارعت لتقديم المساعدات إلى ؟ االنفجارالمحيطة بموقع 

ضاءت على هذه المتاحف وأهملت أكما أن وسائل اإلعالم  ،خاصهذه المتاحف لديها دعم مالي  أن   من
ينبغي أن تمول مشاريع ترميم  كما ،وهو الذي يعد أولوية للدولة ومردود مالي سياحي تحف بيروت الوطني  م

والجدير بالذكر أن أغلب المساعدات وأعمال  ،مننسى مع مرور الز  همل وت  ة كي ال تدمر وت  البيوت التراثي  
 ة من السكان وطالب الجامعات. التنظيف هي بفعل مبادرات فردي  

اد واإلهمال عي المسؤولين خطورة الوضع وهل سيصار إلى محاسبة المتسبب ومحاربة الفسيهل سف
 المستشري؟

                                                           
13 BOLLAG, B , Explosion took a heavy toll on Beirut’s arts and culture scene , 24 August 2020. (Accessed April 

07, 2021, https://www.al-fanarmedia.org/2020/08) 
14 LYNX QUALEY, M , Beirut’s damaged libraries try to continue fulfilling their Civic mission , 21 August 2020. 

(Accessed April 07, 2021, https://www.al-fanarmedia.org/2020/08) 
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