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فيمفصليا  حدثا  ،2020أغسطس/آبمنالرابعفيبيروتمرفأانفجارشّكل

وماردويوالبوالكرنتيناالمدّورأحياءطالتنكبةإنها.بيروتوعاصمتهلبنانتاريخ

ورةوالباشواألشرفيةحمودبرجإلىوامتدتنقوال،وماروالجميزةوالرميلمخايل

قتيلالمائتييقاربماوراءهامخّلفةالمدينة،أحياءسائرإلىوصوال  البالطوزقاق

جزئيأوكامال  تدميرا  مبنىثالثمائةيقاربماتدميرالىباإلضافةالجرحىوألوف

.المنطقةسكانمناآلالفعشراتوتهجير

إلى،لبنانفيالعمارةكلياتمعباالشتراكبيروتفيالمهندسيننقابةبادرت

.ررةالمتضالمنطقةتشكيلإعادةسبلحولعامةرؤيويةوثيقةإنتاجعلىالعمل

للعملانطالقنقطةتشكلأنشأنهامنأفكارمجموعةالوثيقةهذهتستعرض

.المرفأانفجارجراءمنالمنكوبةالمناطقاعمارإلعادةمتكاملةصيغةوضععلى

النسيجوحمايةالتراثوتأهيلاالعمارإعادةحولوطنيةرؤيةاقتراحعبروذلك

جارانفجراءالمنكوبةالمنطقةفيالعمرانلخصوصيةالمحددةوالهويةاالجتماعي

.العمرانيومحيطهالمرفأعالقةصياغةوإعادةآب،منالرابع

،شاملةرؤيةصياغةفييساهموثقافيفكريمجهودخالصةالوثيقةتشكل

بحلتصالمدينة،تشكيلإلعادةالعامةللفكرةواقتراحاتتصوراتبمثابةوهي

تغييروالسكانهامنالمدينةتفريغتحدياتلمواجهةتسعىموثقة،قضايامجموعة

للمسؤولينوعمالنيةسريعةمجديةواقتراحاتأفكارا  وتقّدمالديموغرافي،

.المعنيةالرسميةوالمؤسسات

عمبالتعاونالنقابةتلعبهأنيمكنالذيوالدورالتدخلمسارالوثيقةترسم

املةشنظرةالعتمادوتدعو.المنكوبةالمنطقةتشكيلإعادةتصورفيالجامعات

سيجانباعتبارهالموقعمعوالتعاملوالعمرانية،واالقتصاديةاالجتماعيةبجوانبها

:التاليةاألفكارعلىوتشدد.المرفأمعمتكامالمدينيا

مقدمة

سلوكونمطمتغيراتمعيتعارضالالتراثيالعمرانيالنسيجعلىالحفاظأنعلىالتأكيد

علىةالمحافظمعالمتطلباتهذهتأمينيمكنوأنهالجديدة،والمتطلباتالحياتيالناس

.التراثيالعمرانيالنسيجتكوين



اتالوحدومنالعامنسيجهامنيتكونالذي)المنكوبةللمناطقالتراثيالطابعاعتبار

(صاديواالقتواالجتماعيالحياتيسلوكهمفيهيمارسونوكموقعالنسيج،لهذاالمكونة

المدينةتكوينمنذذاكرتهمويحتوي.والمكانيةاالجتماعيةالناسلحياةتراكمعنعبارةانه

مةالعابالموافقةإالتعديلهأوتغييرهيمكنالأساسيمعطىوهذااالنفجار،لحظةإلى

(القاطنينأوالمالكين)األساسيينالمصلحةألصحاب

.(ةالبطيئ)المدىوطويلةوالمتوّسطة(السريعة)الملّحة:اإلعمارإعادةمساراتتحديد

اقعوالىتتحولوالتيتطرحالتيوالخياراتاألعمالوتوثيقلمتابعةمرصدوتأسيس

بالسياساتوالتوصيةاإلعمارإعادةعمليةلمراقبةمؤشراتوضعخاللمنملموس،

.أجلهامنوالضغط

اإلعمار،ةإعادعمليةلمواكبة(...تراثتحتية،بنيةإسكان،)مالئمةسياساتوضعإلىالحاجة

.السياساتهذهاعتمادأجلمنوالضغط

وعلميةاجتماعيةمشاركةتؤمنالياتابتكارعبرهياالعمارإعادةإلدارةالعامةالفكرة

هويةعلىيحافظووطنيعلميمسارعلىالعمليةوضعمنهاالهدفواسعة،ومهنية

.والثقافيالتراثياالنساني،بيروتووجه

:تنقسم الوثيقة الى خمسة محاور وهي

1 هوية المدينة

واجهتهاالنتائج االقتصادية واالجتماعية والتحديات التي ينبغي م

3 ةنحو نظرة شاملة إلعادة تأهيل المنطقة المدمر

4 حماية وإعادة تأهيل النسيج التراثي العمراني تحديات 

5 وتنظيم التخطيط وإعادة االعمارإدارة 
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هوية المدينة
العمرانيةوخصوصيتهاالعاصمةلهويةرئيسيمكّونالمنكوبةالمنطقةإن

.واالجتماعية

:التاريخيتشكلهامحطاتأهمالتالي

.عشرالتاسعالقرنمنتصففيبدأاألسوارخارجالقديمةبيروتمدينةتطور1.1

ثمانيةالعالسلطاتمععالقتهمبسبباغتنواالذينالمدينةأعيانمبادرة1.2

تيهضبعلىالفخمةوالمساكنالقصوربناءالىاألوروبيينوالقناصل

البالطوزقاقالسراسقة

القديمةالمدينةتربطكانتالتيالطرقبمحاذاةالعمرانيالتطور1.3

الباشورةحيي)والشام(البسطاحي)وصيدا(الجميزةحي)بطرابلس

.(والناصرة

.كوبةالمنللمنطقةالحضريالتطورعلىوتأثيرهبيروتمرفأتطور1.4

والرميلوالجعيتاويالجميزةمناطقفيالعمرانيالتطورخصوصيات1.5

.أخرىجهةمنوالمرفأجهةمناألشرفيةهضبةمعبعالقتها

والمسلخالكرنتيناحييلتكّونالتاريخيةالخصوصيات1.6

العالميةالحربتلتالتيالمجازرمنهربا  بيروتالىاألرمنوصول1.7

فةضعلى)والبدوي(أرمينياشارعبمحاذاة)مخايلمارحييوتطوراألولى،

(حمودلبرجالمقابلةبيروتنهر

عمرانياةهامتحوالتتشهدفلمالمنطقة،بهتحلتالتيالنسبيالثبات1.8

الماضيالقرنمنالتسعيناتأواخروحتىاالستقاللبعدواجتماعيا

ورأساالحمرنحوغرباتطورتوالستيناتالخمسيناتفيالحداثةبيروت)

.(والروشةبيروت
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أواخرمنابتداءالتجاريالوسطخارجتمتدبدأتالتيالعمرانيةالطفرة1.9

طقةالمنوفيالسراسقةحيفياألبراجببناءتجّلتوالتيالتسعينات

.المرفأمقابلحلوشارللجادةالمحاذية

رينالعشخاللالمنطقةشهدتهاالتيواالجتماعيةاالقتصاديةالتحوالت1.10

اعمالمطوفتحالتقليديةالحرفيةالنشاطاتانحسارمعالماضيةسنة

اتفئومجيئوالفنيةالثقافيةالنشاطاتتطورإلىإضافة.والمقاهي

لجعممااألصليين،السكانمنبهبأسالقسمبقاءمعشابةجديدة

.االجتماعيبخليطهاتتميزالمنطقة

ماعيةواالجتالنتائج االقتصادية 
هاوالتحديات التي ينبغي مواجهت

اقتصاديةمآسيمنبهتسّببوماالمرفأانفجارأحدثهالذيالكبيرالدمارنتيجة

يةاألساسالحاجاتبرزتالمدينة،منالقديمةاألجزاءفيوخصوصاواجتماعية،

علىالراهنةالظروففرضتهاالتياألولوياتتراتبيةضمنوتقعالملحة،

:التاليالشكل

2.1 :السكن

صلفحلولقبلمنازلهمالىللسكانالسريعةالعودةتأمينضرورة2.1.1

الشتاء

كانلسالالئقةالمساكنوتأمين(الدائمأو)المؤقتلإليواءالحاجة2.1.2

.بيوتهمترميمعمليةاستكماللحينالمنطقة

الدخللذويمساكنبإنشاءتسمحالتياألطروضععلىالعمل2.1.3

منطقتيفيخاصوبشكلالمنكوبة،المنطقةفيالمحدود

.والمسلخالكرنتينا

2.2 :والمعيشيةدورة الحياة االقتصادية 

علىاإلعمارإعادةمقاربةأيوأولوياتهم،الناسحاجاتمراعاة2.2.1

.اإلنسانياالجتماعيالمنسوب

عودةعلىوالمساعدةالمنطقةفياالقتصاديةالنشاطاتإحياء2.2.2

االنفجارضربهاالتيالنشاطات
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2.3 :التعليم

فيالمنطقةفيوالخاصةالعامةالتعليميةالمؤسساتتأهيل2.3.1

الدراسيالعامبمباشرةللسماحوقتأسرع

يرمعاياالعتباربعينأخذاالمتضررةالمؤسساتوترميمبناءإعادة2.3.2

المستداموالبناءالدامجةوالحياةالعامةالسالمة

2.4 :الصحة

اتحاجلسد(الطبيةوالمراكزالمستشفيات)الصحيالقطاعتأهيل2.4.1

منوعددرئيسيةمستشفياتأربعالدمارأصابأنبعدالمنطقة

الطبيةالمراكز

شاملةنحو نظرة 
إلعادة تأهيل المنطقة المدمرة

3.1

منطقةاللتنظيمتطويرهاينبغيالتيالحضريةالدراسةمحورالقسمهذايشكل

نم.المدنيللتنظيماألعلىالمجلسقبلمن“الدرستحت”وضعهاتمأنبعد

مكوناتضمنمنوتفعيلهاالدمارمنطقةفيالنظرإعادةفإنالمنطلقهذا

:التاليةالقضايايطرحبيروتفياألخرىالمناطقوخصوصيات

:  منطقة المرفأ وعالقتها مع المدينة

آخذا  أساسي،اقتصاديكمرفقبيروتلمرفأالجديدالدوردراسة3.1.1

خرىاألوالمرافئكمااللبناني،الساحلعلىاألخرىالمرافئباالعتبار

.للمتوسطالشرقيالساحلعلى

بالمناطقعالقتهواستعادةالمدينة،بوسطالمرفأربطإعادة3.1.2

.المنكوبة

3.2 :معالجة إشكالية التنقل.2

يةأهمتشّكالنالسلسالتنقلمساراتواشكاليةالعامالنقلإن3.2.1

ليوماتختنقفالمنطقة.اإلعمارخطةأولويةفيوضعهماويجبكبيرة،

هذاوفي.الخاصةالسياراتعلىواالتكالالسيرمشاكلبسبب

انذااألحياءلخدمةإضافيةسياراتمواقفتأمينمننفعالالمضمار

الىتؤديالمواقفكثرةأنالىتشيرلحديثةالدراساتكافة

.حلهامنبدالالسيرمشكلةاستفحال
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3.3 :مورفولوجيا وتيبولوجيا المدينة.3

.شوارعوالاألبنيةبتيبولوجيةوعالقتهاالمنطقةمورفولوجيةدراسة3.3.1

يفحيكلفيواالقتصاديةاالجتماعيةالعالقةعلىلإلضاءةوذلك

.المرفأمععالقتهإلىباإلضافةالمنكوبة،المنطقة

3.4 :االستفادة من الفرص .4

اريعمشإلطالقالمنكوبةاألحياءفيالمتوفرةالفرصمناالستفادة3.4.1

لتحوللاحتماليةطاقاتتمتلكالتيالعامةالمساحاتبتطويرتسمح

وتجمعالتقاءمراكزالى

3.5 :“الحساسة"دراسة المناطق .5

المجاورةالمناطقبينماالمتواجدة"الحساسة"المناطقدراسة3.5.1

هاوظائفعلىالحفاظمعالبعض،بعضهامعالخدماتلربطوتفعيلها

.واالجتماعيةاالقتصادية

3.6 :البناءإعادة النظر بأنظمة 

تفاعلوتعزيزالمدمرةالمنطقةفيالبناءبأنظمةالنظرإعادة3.6.1

.ينةالمدعمارةخصائصتنوععلىللحفاظالبعض،بعضهامعالمناطق

3.7 :النظر في بعض المخططات إعادة 

قبلمنسابقادراستهاتمالتيالمخططاتبعضفيالنظرإعادة3.7.1

بلديةالمدني،للتنظيماألعلىالمجلس)الرسميةالمؤسسات

.(...إلخواإلعمار،اإلنماءمجلسبيروت،

تحديات حماية وإعادة تأهيل 
النسيج التراثي العمراني 

العاميجهانسمنيتكونالذيالمنكوبة،للمناطقالتراثيالطابعاعتبار

والمحافظة.واحدامشروعاالنسيج،لهذاالمكونةالوحداتومن

ىعلمرتالتيوالتطوراتالمراحلعنيعّبرالذيتنوعهعلىالكاملة

.متكامالواجتماعيامدينيانسيجاباعتبارهالموقعمعوالتعاملالمدينة،

النسيجومتطلباتحاجاتخدمةفيالتراثيالنسيجهذاتوظيف

.المعاصردورهوتطوراالجتماعي

4.1

4.2

ططاتلمختخضعخاصةمناطقالتراثيالعمرانيالنسيجمناطقاعتبار

يةأبنكمجموعةتصنيفهوعدموالمنطقة،النسيجلمجملوقوانين

.مختارة

4.3



1

2

3

4

5

عتبارباالآخذا  أساسي،اقتصاديكمرفقبيروتلمرفأالجديدالدوردراسة5.1.1

علىاألخرىوالمرافئكمااللبناني،الساحلعلىاألخرىالمرافئ

.للمتوسطالشرقيالساحل

التخطيط وإعادة االعمار

معينالمهندسنقابةستشكلهاالتيالمجموعاتعملكيفيةعلىيرّكزالمحورهذا

ستعملالمجموعاتهذه.التحقيقممكنةأهدافوضعإلىوسيسعىالجامعات

تالقراراعلىتؤثرضغطقوةتشكيلمنتتمكنأنإلىالوثيقة،هذهأطرضمن

.األحياءهذهلمستقبلواضحةرؤيةانتاجإلىتسعىوهيالرسمية،

5.1 :المهام واألولويات

توىمسعلىالنقاشوإطالقالتفصيليةالبحثمواضيعوتوزيعتحديد5.2.1

.صغيرةمجموعات

5.2 :دور الجامعات

ية،مدين)المستجدةاإلشكالياتعلىاألكاديميةبرامجهاخاللمنالعمل5.2.2

كمدخلاإلشكالياتوتحديد،(االجتماعيوالتكوينالمدينةنسيجعمرانية،

.سليمةلحلول

قوتنسي،(فولدر)ملفجامعةلكليحددوتوثيقمعلوماتبنكإنشاء5.2.3

والمنظماتالمؤسساتمعالمعطياتوتبادلللداتابنكعبرالتعاون

(المهندسيننقابةمسؤوليةهومشتركةداتاتنظيم).المدنية

5.3 :ورش عمل تنظيم 

،يليوغيرها،٢٠٢٠نوفمبر/الثانيتشرينشهرنهايةفياألولى5.3.1 الحقا 

رحهاتطالتيوالمشاريعاالقتراحاتكافةومناقشةاألفكارلتبادلوذلك

.الرسميةوالمؤسساتالمدنيالمجتمعمعبالمشاركةالجامعات

5.4 :والتوثيقالداتا بنك 

وثقافيفكريمجهودعبرشاملةرؤيةصياغةفييساهمالداتابنك5.4.1

ادراتوالمبالمعلوماتتوثيقمنانطالقاالمدينةتشكيلبإعادةيساهم

.والقضايا

إدارة وتنظيم 



العمراني 
المرصد

تنقابة المهندسين في بيرو

الروابطخاللمنالمهندسيننقابةتعمل

كلياتمعباالشتراكالمعمارية،العلمية

دائممرصدتأسيسعلىلبنانفيالعمارة

والتيوالخياراتاألعمالوتوثيقلمتابعة

حولعامةرؤيويةنظرةانتاجفيتساهم

ةالمطروحوإشكالياتهاالعمرانيةالتحوالت

.لمجتمعناالمتجددالتاريخسيرورةفي

والمعطياتللمعلوماتبنكتأسيس

.واألبحاث

:خاللمنوذلك

.اوتوثيقهاألرضعلىاألعمالومتابعةرصد

المرصدلتطورالتنفيذيةاآللياتوضع

المستقبلفيالعمراني



المشاركون في إعداد ونقاش إعالن بيروت العمراني

نقابة المهندسين في بيروت

بيروت-رابطة المعماريين 

بيروت-المديني رابطة المهندسين االخصائيين في التنظيم 

والمجتمعمؤسسة الجادرجي من أجل العمارة 

:  بيروت-نقابة المهندسين كليات العمارة في لجنة 

والعمارةالفنون الجميلة كلية -اللبنانية  الجامعة 

 الجميلة اللبنانية للفنون األكاديمية"ALBA "–جامعة البلمند

 بيروت العربية جامعة"BAU"

 اللبنانية األمريكية الجامعة"LAU"

 سيدة اللويزة جامعة"NDU"

 األمريكية في بيروت الجامعة"AUB"

 الكسليك -الروح القدسجامعة"USEK"


