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ثقافة وناس

ثقافة وناس

زمن الكارثة

19

تصوير مروان طحطح

جهود إلعادة النسيج العمراني واالجتماعي إلى المناطق المنكوبة

تراث بيروت العمراني ...ذاكرة برسم الترميم
اليوم الثاني النفجار
منذ ّ
المرفأ ،تولت المديرية
العامة لآلثار ّ
ّ
مهمة العمل
على ترميم األبنية التراثية
ّ
المتضررة ّبالتعاون مع
فريق مؤلف من 39
ّ
متطوعًا من
مهندسًا
مركز الترميم والمحافظة
في الجامعة اللبنانية إضافة
إلى جمعيات ومراكز
الفريق حاليًا
أخرى .يقوم
ّ
بإجراء مسح أكثر دقة
ّ
المتضررة،
لألبنية التراثية
بعدما كان قد أجرى في
األيام األربعة األولى مسحًا
تقديريًا أوليًا ،خلص إلى
وجود حوالى  600مبنى
ّ
متضرر ،من ضمنها األبنية
الحديثة المبنية قبل سنة
سوى
 .1971هذه ليست ّ
بداية رحلة طويلة وشاقة
من أجل إعادة ترميم
البيوت المنكوبة وإرجاع
الناس إليها
روان عز الدين
ّ
مرت عشرون يومًا على انفجار مرفأ
بيروت .مثلما أضيف صوت الزجاج
ّ
املتكسر إلى ذاكرة املدينة السمعية،
هناك فعل أضيف إليها أيضًا ،وهو
إحصاء الخسائر املــاديــة والبشرية
واملعنوية ،فــي وقــت ال يــزال فيه 52
شـخـصــا م ـف ـقــودًا ح ـتــى ك ـتــابــة هــذه
ال ـس ـطــور .أم ــا ال ـســؤال ال ــذي يرتسم
ع ـل ــى وج ـ ـ ــوه املـ ــاشـ ــن فـ ــي األحـ ـي ــاء
املنكوبة ،قبل أن تنطق به ألسنتهم
فهو «من سيرفع هذا الــركــام؟» .هذا
املشهد يـتـكـ ّـرر يــومـيــا ،بينما تعمل

ّ
المهددة
بلغ عدد األبنية
بالسقوط  81حتى اآلن
عشرات الفرق واللجان والجمعيات
م ـنــذ ال ـي ــوم ال ـثــانــي لــان ـف ـجــار على
مـ ـس ــح أضـ ـ ـ ـ ــرار األب ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـس ـك ـن ـ ّـي ــة
والـتـجــاريــة ،منها نقابة املهندسني
و«الـنـقــابــة تـنـتـفــض» الـلـتــان ّ
ضمتا
م ـه ـنــدســن م ـت ـطـ ّـوعــن لـلـعـمــل على
م ـســح امل ـبــانــي وال ـب ـي ــوت الـسـكـنـيــة،
إضــافــة إلــى لـجــان أخــرى والجامعة
ال ـل ـب ـنــان ـيــة وال ـج ــام ـع ــات ال ـخ ـ ّ
ـاص ــة.
الــدمــار هائل في بـيــروت ،خصوصًا
ً
في املنطقة املحيطة باملرفأ وصوال
إل ــى األح ـي ــاء وامل ـنــاطــق األخـ ــرى في
ّ
كـ ــل االتـ ـجـ ــاه ــات :ال ـكــرن ـت ـي ـنــا وم ــار

أخيرًا  ...إنصاف التراث الحديث
قبل أيــام ،قرر «املجلس األعلى للتنظيم املدني» إحالة جميع طلبات الترخيص
والتصاريح لترميم األبنية املنجزة قبل عــام  1971إلــى املديرية العامة لآلثار،
اعتبره املهندس عبد الحليم جبر سابقة تاريخية،
التخاذ التدابير املناسبة .قرار
ّ
ّ
خصوصًا أن فترة الحداثة التي تمثل حقبة مضيئة من تطور العمارة في لبنان
لــم تنل فــي السابق األهمية الـتــي نالتها األبنية األكـثــر ِقـ َـدمــا .بعد االستعمار
الفرنسي ،تسابق معماريون محليون وعامليون أمثال خليل خوري ،وتيو كنعان،
وعاصم ســام ،وجــورج ّريــس ،وغريغوار سيروف وفريد طــراد وآخرين على
التفكير بعمارة حديثة تلبي املتطلبات املحلية في األربعينيات والخمسينيات
والستينيات .يشير جبر إلى إحدى أهم املفارقات التي عرقلت في السابق حماية
ّ
التراثية الذي يعود إلى سنة  ،1933أي إلى عام
اإلرث الحديث ،وهي قانون األبنية
لم يكن قد ّ
عمر فيه معظم األبنية الحديثة في بيروت .ويضيف أن قانون البناء
ّتم تعديله سنة  ،1969بما يسمح لألبنية بأن ترتفع أكثر وأن تتراجع عن حدود
الشارع ،أي إن األبنية حتى صدور ذلك القرار كانت تلتزم بكل املعايير السابقة
قبل أن ّ
يتغير املشهد املديني الحقًا .في إطــار مـبــادرة املديرية ّ
العامة لآلثار،
ّ
ّ
يتولى «املركز العربي للعمارة» مهمة مسح األبنية الحديثة ،ضمن عمل املركز
منذ سنوات على التوثيق لإلرث املعماري الحديث .ال أرقام دقيقة لعدد األبنية
ّ
املتضررة حتى اآلن بحسب املهندسة املعمارية وعضو «املركز العربي
الحديثة
للعمارة» جوي كنعان التي تشارك في املسح .في حديث مع «األخبار» ،تخبرنا
كنعان «أننا بحاجة إلى مزيد من الوقت لتحديد األضرار التي طالت هذه األبنية
والعمارات ،خصوصًا أن الضرر ال يظهر دائمًا على الهيكل الخارجي ،إال أنه قد
ً
يكون هناك خلل وإصابات في األساسات مثال» ،علمًا بأن مسح هذه األبنية ال
مستمرًا في مناطق منها املـ ّ
ّ
ـدور والجميزة ومار مخايل ،حيث يقع مبنى
يزال
ّ
شركة كهرباء لبنان الذي يعد أبرز معالم تلك الفترة.

ّ
والجميزة وأحياء
مخايل والرميل
األش ــرفـ ـي ــة وبـ ـع ــده ــا زق ـ ـ ــاق ال ـب ــاط
والـ ـخـ ـن ــدق الـ ـغـ ـمـ ـي ــق ...وحـ ــن يــأتــي
الـحــديــث عــن ّاإلع ـم ــار ،ال أح ــد ينكر
ّ
املهمة شاقة وطويلة ،خصوصًا
أن
بالنسبة إلــى األبنية التراثية التي
ّ
ً
تتطلب م ــواد م ـحـ ّـددة وعـمــا دقيقًا
فــي الـتــرمـيــم .إنـهــا رحـلــة طويلة من
أجـ ــل إرج ـ ـ ــاع م ــا ت ـب ـقــى م ــن الـ ـت ــراث
العمراني والنسيج االجتماعي إلى
ّ
األحـيــاء م ـجـ ّـددًا .الـكــل يـقـ ّـر بـضــرورة
عـ ـ ـ ــودة الـ ـ ـن ـ ــاس إل ـ ـ ــى ه ـ ـ ــذه ال ـب ـي ــوت
املـ ـتـ ـض ـ ّـررة ال ـت ــي ال ق ـي ـمــة لـهـيـكـلـهــا
ال ـع ـم ــران ــي وح ـ ــده م ــا ل ــم ي ـع ــد إل ـيــه
ً
السكان .وقــع الكارثة ال يــزال ثقيال،
غـيــر أن ع ــددًا م ــن املـهـنــدســن ي ــرون
أنـهــا قــد تـكــون فــرصــة إلع ــادة النظر
فــي آلـيــات الـحـفــاظ على ال ـتــراث ،في
ّ
ظل غياب قانون حديث يحمي هذه
ّ
األبنية التي يتوزع جزء كبير منها
ّ
املتضررة بشكل مباشر.
في املناطق
ب ـعــد االن ـت ـه ــاء م ــن م ـعــال ـجــة أض ــرار
املتحف الوطني من جـ ّـراء االنفجار،
ّ
ـول ــت «امل ــدي ــري ــة الـ ـع ـ ّ
ـام ــة ل ــآث ــار»،
تـ
ّ
بـتــوصـيــة مــن وزارة الـثـقــافــة ،مهمة
امل ـســح لــأبـنـيــة ال ـتــراث ـيــة ،م ــع مــركــز
ال ـتــرم ـيــم وامل ـح ــاف ـظ ــة ف ــي الـجــامـعــة
الـلـبـنــانـيــة ال ــذي ي ـضـ ّـم  39مهندسًا
ّ
متطوعًا من خبراء الترميم ،إضافة
إل ـ ـ ــى «املـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـعـ ــربـ ــي لـ ـلـ ـعـ ـم ــارة»
ّ
ال ــذي ي ـتــولــى مـهـ ّـمــة امل ـســح لألبنية
ً
ال ـح ــدي ـث ــة (راجـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـكـ ـ ــادر) ،ف ـضــا
عــن «الـيــونـيـسـكــو» ،و«إي ـكــومــوس»،
و«إيـ ـك ــروم» ،و«آبـ ـس ــاد» وجـمـعـيــات
أخــرى ،وحــوالــى  200طالب هندسة

مـتـطـ ّـوع .لــم يكن قــد مـ ّـر يــومــان على
ّ
تشكلت ّ
خلية أزمــة
االنـفـجــار ،حتى
إلنقاذ التراث العمراني في السادس
م ــن آب (أغ ـس ـط ــس) .ال ـب ــداي ــة كــانــت
بمسح ّأولــي أنجز خــال أربعة أيام
لـثــاث مناطق ّ
مقسمة (األكـثــر قربًا
مــن املــرفــأ ،ومـنـطـقـتــان خلفية أولــى
ّ
تضرر
وخلفية ثانية) ،وخلص إلى
أكـ ـث ــر مـ ــن  600ب ـي ــت تـ ــراثـ ــي ،ت ـق ـ ّـدر
كلفة إصالحها وترميمها بحوالى
 300م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر .يـ ـبـ ـق ــى هـ ــذا
الــرقــم ت ـقــديـ ّ
ـريــا ،كـمــا يـخـبــرنــا مــديــر
ّ
امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ــآث ــار ســركـيــس
خ ــوري ،أي إنـهــا مـجـ ّـرد أرق ــام يمكن
أن تتضاعف أو تنقص مــع الــوقــت.
وفيما تتفاوت األضــرار بني املباني
وهياكلها ،يجري التركيز اآلن على
حـمــايــة األبـنـيــة امل ـه ـ ّـددة بــالـسـقــوط،
والـ ـت ــي ب ـلــغ ع ــدده ــا  81ب ـي ـتــا حـتــى
اآلن ،مــن أص ـ ّـل  301مـبـنــى خضعت
ملـســح أك ـثــر دق ــة فــي ّ
األي ـ ــام األخ ـيــرة
فــي مـنــاطــق امل ـ ـ ّ
ـدور ومـحـيــط املـيـنــاء
واألشرفية والصيفي والرميل ،كما
أشـ ــار الـت ـقــريــر األخ ـي ــر ال ـص ــادر عن
هـكــذا ،بــدأ الفريق بتدعيم
امل ـبــادرةّ .
هيكلي مؤقت لعدد من هذه األبنية
كخطوة أول ــى ،قبل الـبــدء بالترميم
وإح ـصــاء امل ــواد الـتــي تحتاج إليها
هــذه الـعـمـلـ ّـيــة .ثـ ّـمــة تـحـ ّ
ـديــات كثيرة
ت ــواج ـه ـه ــا رح ـل ــة ال ـت ــرم ـي ــم وإع ـ ــادة
البناء ،رغــم أن املهندسني العاملني
ّ
يتمسكون بأمل إعــادة
على األرض
األبنية والـنــاس إلــى مــا كــانــت عليه
فــي السابق .منذ ّ إطــاق امل ـبــادرة ،ال
يكاد الفريق يتوقف عن العمل ،وفق

خوري الذي ّيشير إلى أن التحديات
األخـ ــرى تـتـمــثــل ف ــي ال ـح ـصــول على
ال ـت ـم ــوي ــل ،وعـ ـل ــى ال ــدع ــم ف ــي م ــواد
الـبـنــاء .هـنــاك بالطبع عــامــل الــوقــت،
ّ
الـ ـ ــذي ي ـح ــت ــم ع ـل ــى الـ ـف ــرق ال ـعــام ـلــة
إنـهــاء الـخـطــوات األســاسـيــة الـقــادرة
على حماية هــذه األبنية قبل فصل
ّ
ال ـ ـش ـ ـتـ ــاء .كـ ـ ــل هـ ـ ــذا ي ــدف ــع امل ــدي ــري ــة
وامل ـه ـن ــدس ــن إلـ ــى م ــواص ـل ــة الـعـمــل

ب ــامل ـق ـ ّـوم ــات املـ ـت ــواف ــرة ح ــال ـي ــا .وإن
كان محافظ بيروت القاضي مروان
ع ـب ــود ق ــد أص ـ ــدر أخ ـي ـرًا ب ــاغ ــا يـقـ ّـر
أبنية
بعدم إعطاء أي رخصة إلقامة ّ
حــديـثــة ألص ـحــاب األب ـن ـيــة املـصــنـفــة
تراثية ،إال أن الـقــرار وحــده ال يكفي
إلب ـع ــاد شـبــح املـسـتـثـمــريــن .ه ــذا ما
ّ
ّ
أكده ويؤكده يوميًا أصحاب البيوت
الــذيــن يتلقون عــروضــا مـغــريــة جــدًاّ

تصنيف األبنية التراثية
بالطبع
مــا هــي املعايير التي تمنح مبنى مــا قيمته العمرانية؟
ّ
ال يـقـتـصــر األمـ ــر ع ـلــى الـهـيـكــل والـتـصـمـيــم ال ـخــارج ـيــن لـكــل
مبنى بمفرده ،رغــم أن هــذا أحــد الـشــروط التي تتبعها املديرية
الـعــامــة لــآثــار فــي تصنيف األبـنـيــة .فــي حــديــث مــع «األخ ـبــار»،
ي ـعـ ّـدد املـهـنــدس املـعـمــاري عـبــد الحليم جـبــر مجموعة معايير
ّ
العمرانية للمباني .هـنــاك بالطبع جمالية املبنى
تـحــدد القيمة
ونمطه املعماري ،وعمر البناء ،إضافة إلــى األبنية ذات األهمية
التاريخية (الــذاكــرة) مثل بيت فيروز في زقــاق البالط ،وقصر
بشارة الخوري في البطركية .يشير جبر إلى أن بعض األبنية
تكتسب أهميتها من املوقع نفسه ،لكونه يبقى شاهدًا على فترة
أو حقبة آفلة ،مثل البيت األحمر في منطقة الحمرا ،الــذي ّ
يعد
شاهدًا على فترة كانت فيها البساتني تنتشر في املنطقة بينما
ّ
تبدلت مالمحها اآلن بشكل ّ
كلي .ومن املعايير األخــرى ،يذكر
ّ
العمراني املحيط ،أي مجموعة األبنية التي تشكل
جبر النسيج
ّ
طابعًا ّ
معينًا وتتمثل قيمتها العمرانية في كونها متجاورة ،ال
بقيمة مبنى بمفرده.

منذ األيام األولى لالنفجار .الخوف
مــن املستثمرين ومشاريعهم يبقى
م ـ ـبـ ـ ّـررًا ،خ ـصــوصــا ل ـنــاح ـيــة ال ـق ــدرة
على تنفيذ هذا القرار في املستقبل،
ّ
والـ ـتـ ـم ـ ّـس ــك بـ ــه أم ـ ـ ــام كـ ـ ــل الـ ـظـ ــروف
االقتصادية الصعبة التي ّ
يمر بها
املــواطـنــون ومــؤسـســات الــدولــة على
ّ
التراثية في
السواء .كما أن لألبنية
ّ
مثالية يومًا منذ
املدينة ذاكرة لم تكن

أن أسقطت مئات األبنية من الئحة
الـجــرد الـعــام نهاية التسعينيات.
صـ ـحـ ـي ــح أن بـ ـ ـي ـ ــروت ال ت ـح ـت ــاج
اليوم إلى ما ينكأ نــدوب املاضي،
إال أن ـنــا ال يـمـكــن تـجــاهــل عـشــرات
امل ـ ـ ـعـ ـ ــارك ال ـ ـخـ ــاسـ ــرة ف ـ ــي ق ـض ــاي ــا
هــدم األبنية التراثية وتشويهها
فـ ــي حـ ـ ــاالت ال ـس ـل ــم واالس ـ ـت ـ ـقـ ــرار،
مـ ـ ــا ي ـ ـضـ ــاعـ ــف ال ـ ـق ـ ـلـ ــق فـ ـ ــي ح ــال ــة

الـكــارثــة الـتــي تـجــذب املستثمرين
وال ـت ـجــار .وبــال ـعــودة إل ــى م ـبــادرة
امل ـ ــدي ـ ــري ـ ــة الـ ـ ـع ـ ـ ّ
ـام ـ ــة لـ ـ ــآثـ ـ ــار ،ف ــإن
خــوري يستخدم مصطلح التراث
ّ
أهمية حماية
الحي لــإشــارة إلــى
ال ـن ـس ـي ــج الـ ـعـ ـم ــران ــي وق ــاط ـن ـي ــه،
واملهن واملحال التجارية املتنوعة
ف ــي امل ـن ــاط ــق امل ـن ـك ــوب ــة .وه ـ ــذا مــا
تـ ـسـ ـع ــى املـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة إل ـ ـ ــى ت ـح ـق ـي ـقــه

مـنــذ ال ـيــوم ّ
األول ،رغ ــم أن عملها
ّ
ّ
يـ ـن ــدرج ض ـمــن خ ــط ــة دف ــاع ــي ــة في
وجــه الكارثة .لطاملا كانت حماية
ّ
ال ـتــراث تعمل وفــق خــطــة دفاعية،
ّ
يتم اللجوء إليها ما أن يعلن عن
األبنية .يخبرنا خــوري
هــدم أحــد
ّ
أن املديرية توقفت منذ سنة 2010
عن االستعانة بالئحة الجرد التي
أجــرتـهــا شــركــة «خـطـيــب وعلمي»
سـ ـن ــة  1997ل ــأب ـن ـي ــة الـ ـت ــراثـ ـي ــة.
ً
ثـ ّـمــة أس ـب ــاب ع ــدي ــدة ل ــذل ــك .فـضــا
عــن أنـهــا أسـقـطــت ع ــددًا كـبـيـرًا من
األب ـن ـي ــة ال ـت ــراث ـ ّـي ــة ت ـح ــت ض ـغــوط
سـيــاسـ ّـيــة ،إال أن التصنيف الــذي
اعتمدته الشركة كــان يتم بحسب
املبنى الفردي ويتجاهل النسيج
الـ ـعـ ـم ــران ــي وال ـ ـب ـ ـشـ ــري ل ــأح ـي ــاء.
وب ـ ـس ـ ـبـ ــب امل ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة ال ـض ـئ ـي ـل ــة،
ّ
بحسب خوري ،لم تتمكن املديرية
فــي الـســابــق مــن الـقـيــام ب ـجــردة أو
بــإعــداد الئـحــة للمباني الـتــراثـيــة.
ه ـك ــذا ،ي ـقــوم ال ـفــريــق اآلن بــوضــع
ّ
التراثية
مــا يشبه الئـحــة لألبنية
ّ
املتضررة ،بالتوثيق لهذه املباني
بــالـصــور والـبـيــانــات واملعلومات،
عبر تقسيمها إلــى قسمنيّ :
األول
يـمـتـ ّـد م ــن ال ـف ـتــرة الـعـثـمــانـيــة إلــى
فترة االنـتــداب الفرنسي ،والثاني
يـ ـشـ ـم ــل األب ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـح ــديـ ـث ــة م ـنــذ
األربـعـيـنـيــات إل ــى سـنــة  ،1971ما
ّ
يعد سابقة في التعامل مع اإلرث
ال ـ ـحـ ــديـ ــث ف ـ ــي الـ ـ ـب ـ ــاد وتـ ـج ــارب ــه
ّ
الكثيرة التي تتوزع في كل أحياء
ب ـي ــروت ،خـصــوصــا ف ــي تـلــك الـتــي
نالت القسط األكبر من الدمار.

رهيف ّ
فياض:
جرح جديد في
جسد المدينة
فقدت املدينة روحها منذ زمن طويل .ال يمكن للمعمار
اللبناني رهيف ّفياض أن يتجاهل هذه الحقيقة .حني
َ
ّ
الشعبية،
ُج ِرفت سينما الريفولي ،ومن خلفها األسواق
صارت ساحة النجمة عبارة عن «فراغ رمادي» .لم تعد
النجمة ساحة تربط أحياء العاصمة .يستعيد ّفياض
هذا التاريخ ،بينما يحصي ما خسرته بيروت أيضًا في
األشهر األخيرة :ساحة رياض الصلح ،بعدما ّ
طوقتها
القوى األمنية باألسالك الشائكة في انتفاضة  17تشرين
ّ
األول وقطعت عنها السبل إلى الشوارع املحيطة بها.
ّ
اآلن ال يختلف األمر كثيرًا عما كانت عليه بيروت في
السنوات املاضية بحسب فياض ،سوى أن الركام طال
أحياء جديدة .املحال في الوسط ،كانت مقفلة في السابق،
أما اآلن فقد «لفظت أحشاءها إلى الخارج» وفق تعبيره.
على ضوء الكارثة الحالية ،يستذكر فياض تاريخ إعادة
إعمار بيروت بعد الحرب ،أي حني ّتم «فتح هذا الجرح
ُ
العريض في جسد املدينة وترك فارغًا حتى اليوم».
الجرح سابق وعتيق على هذا االنفجار الذي وصل إلى
مناطق أخرى مثل الجميزة ومار مخايل والجعيتاوي
ّ
الجميزة – مار
وفسوح .في استعادته لتاريخ شارع
ّ
ّ
مخايل ،يبدو فياض كمن يعيد مد ما تقطع من أوصال
املدينة« .بعد خروج بيروت من أسوارهاّ ،
تمددت في
اتجاهني؛ األول باتجاه زقاق البالط ،والثاني عن طريق
ّ
الجميزة – مار مخايل التي كانت طريق بيروت –
ّ
طرابلس» .يخبرنا أن ما يمنح الشارع أهميته هو أنه ال
يزال على حاله منذ القرن التاسع عشر لناحية التصميم
املديني ،إذ إن إحدى أهم مميزات املنطقة هي احترام
ّ
حدود الشارع حيث تشكل األبنية املتجاورة ما يشبه
جدارًا ُي ّ
سمى  .Wallstreetتضاف إلى هذه العوامل
ّ
سمة أخرى كما يشير ،وهي التراكم التاريخي والتنوع
العمراني في الشارع الذي يحوي طبقات زمنية عديدة:
أوالها األبنية التي تعود إلى النصف الثاني من القرن
التاسع عشر ،مع صعود البيت اللبناني والبيت ذي
األقواس الثالثة .إلى جانب هذه البيوت في الجميزة،
هناك عمارات كولونيالية خرسانية بطبقات عديدة
ً
تعود إلى أوائل الثالثينيات ،فضال عن العمارات الحديثة
في األربعينيات والخمسينيات والستينيات ،وأخرى
ّ
تعد هجيبنة مثل مبنى املخفر في الجميزة وفق تعبير
فياض .يواصل املعمار اللبناني استعادة تاريخ الشارع
ّ
املمتد إلى مار مخايلّ ،
وتفرعاتها الحديثة باتجاه املرفأ،
وعماراتها املرصوفة على الجوانب منذ الخمسينيات.
ً
يشدد على ضرورة ّ
متفائال ،إال أنه ّ
الحد
ال يبدو فياض
ّ
املتضررة ،إضافة إلى القيام
من رقعة الهدم في املناطق
بالجهود اإلنشائية القصوى لتدعيم األبنية املصابة .في
ّ
التذرع بالسالمة ّ
يحذر من ّ
العامة من أجل
هذا السياق،
تبرير الهدم ،مشيرًا إلى أن أكثر ما يمكن أن يضمن
السالمة ّ
العامة هو الحفاظ على هذه األبنية ،خصوصًا
«إذا كنا نسعى إلى إرجاع الناس إلى أماكن سكنهم،
الذي كان موجودًا من قبل،
وإعادة املجتمع املديني ّ
والنسيج االجتماعي الذي ألف األمكنة وعناصرها ،مثل
القرميد والقوس والخشب ،»...مضيفًا أن «هجمة الريع
حتمية اآلن ،لذلك ينبغي النضال ّ
العقاري ّ
ّ
ضد الريع
تعد
العقاري .هذه فرصة للمستثمرين للقول إن الحل هو في
ّ
املتصدعة» .يدعو ّفياض العاملني على ترميم
هدم األبنية
هذه األبنية إلى ضرورة تحديد مفهوم الترميم وأخذ
إشكالية الترميم بعني االعتبار بوضوح والعمل ّ
بجدية
إلعادة األمور كما كانت من دون ّ
التعدي على روحها.
ّ
يكرر ّفياض عبارة «روح املكان» مرارًا ،لتأكيد أن حماية
العلمية واإلنشائيةّ
ّ
ّ
باالعتماد على التقنيات
األبنية ال تتم ّ
فحسب ،بل «تتطلب إحاطة ثقافية باألبنية ووظائفها،
وبخصوصية املناطق واألحياء وتراكمها التاريخي،
والحرص على إنجاز الترميم بالتقنيات نفسها التي
ّ
التراثية».
بنيت فيها املباني

