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3 شهداء و23 جريحًا لألمن العام في انفجار المرفأ
اإلهمال جريمة ويسّهل أي خطأ أو إختراق

يف 4 آب الفائت، دوى انفجار هائل ضمن العنرب رقم 12 يف مرفأ بريوت، جراء وجود كمية كبرية من نيرتات االمونيوم. يف 10 
آب احال مجلس الوزراء التفجري عىل املجلس العديل، ثم عّي القايض فادي صوان محققا عدليا يف امللف 

منذ الساعات االوىل لالنفجار توجهت انظار 
واسئلة القسم االكرب من الرأي العام ووسائل 
الرسمية  الجهات  نحو  مركز،  بشكل  االعالم، 
املعنية قانونا بادخال مواد نيرتات االمونيوم 
االداري  القرار  باتخاذ  املعنية  او  املرفأ،  اىل 
منه،  الزالتها  الالزم  السيايس  او  القضايئ  او 
اللجنة  رئاسة  للجامرك،  العامة  كاملديرية 
املوقتة الدارة واستثامر مرفأ بريوت، الجهات 
املواد  تلك  ملف  يف  نظرت  التي  القضائية 
رؤساء   ،2013 عام  لبنان  اىل  دخولها  منذ 
االشغال  وزراء  والحكومات،  الجمهورية 
ممن  وغريهم  العدل،  وزراء  والنقل،  العامة 
كذلك  اليوم.  وحتى  العام  ذلك  منذ  تعاقبوا 
وسائر  اللبناين  الجيش  نحو  اقل،  بدرجة 
ليسوا  انهم  من  الرغم  عىل  االمنية  الجهات 
لكونهم  فقط  وامنا  القرار،  اصحاب  قانونا 

امنيني والبضائع تشكل خطرا.
وعالمات  التساؤالت  تلك  كل  مقابل  يف 
القضاء  وحده  واملرشوعة،  املربرة  االستفهام 
والقول  املسؤوليات  تحديد  يف  الحق  صاحب 
من هو مقرص ومسؤول ام ال. استطرادا، تؤكد 
املوضوعية ان اي تقصري من شخص او عدد من 
االشخاص يف ادارة معينة، ال يعني ابدا ان كل 
تلك االدارة واملنتمني اليها يتحملون املسؤولية 

او محط اتهام. 
االمونيوم، وهل هي  نيرتات  مواد  تعريف  ما 
خطرة يف ذاتها ام ال؟ من هي الجهات الرسمية 
بريوت  مرفأ  يف  املوجودة  واالمنية  االدارية 
وما مهامت كل منها؟ من الجهة التي ترشف 
عىل العنرب رقم 12 املغلق دامئا تقريبا ومعها 
مفتاحه؟ هل املرجح امنيا ان يكون االنفجار 
حصل بفعل االهامل فقط ام جراء عمل ارهايب 
او عدوان ارسائييل؟ من هم شهداء وجرحى 
روت  الذين  العام  لالمن  العامة  املديرية 
دماؤهم الزكية مع كل باقي الشهداء والجرحى 

ارض مدينة بريوت التي ال ومل ولن متوت.

نيرتات االمونيوم
للذوبان  قابلة  بيضاء  بلورية  صلبة  مادة  هي 
الصخري،  امللح  باسم  تعرف  طبيعي.  بشكل 
ما  غالبا   .NH4N03 هي  الكيميائية  صيغتها 
تستخدم يف الزراعة كسامد عايل النيرتوجني. من 
 ANF  جهة اخرى، تعد ايضا مكونا رئيسيا ملادة
تستخدم  التي  الوقود  زيت  باسم  املعروفة 
التعدين  قطاع  يف  اصطناعية  تفجري  كامدة 
واملحاجر والبناء املدين. يؤكد العلامء ان نيرتات 
االمونيوم ال تعد خطرة يف ذاتها، لكن يف ظروف 
معينة ميكن ان تصبح شديدة الخطورة ومدمرة 
بقوة. بالتايل، هي ال تنفجر تلقائيا وامنا فقط 
مع  او  متوافقة،  غري  مادة  مع  التامسها  عرب 
مصدر شديد الحرارة، او صاعق تفجري، او بفعل 
عبوة ناسفة او صاروخ ذي مواد ملتهبة او ما 
شابه. لهذا السبب نجد ان معظم الدول التي 
اي  لها،  آمنة  تخزين  تعتمد طرق  تستخدمها 
معايري مفروض احرتامها عند التخزين ليك تبقى 
آمنة وال تشكل ادىن خطر، كعزلها عن السوائل 
والزيوت  )الوقود  لالشتعال  القابلة  واالشياء 
واملفرقعات...(، وعن السوائل املسببة للتآكل، 
القابلة لالشتعال، او حتى املواد  املواد الصلبة 

التي تبعث حرارة عالية.

استريادها 
بحسب املادة 17 من قانون االسلحة والذخائر 
الصادر باملرسوم االشرتاعي رقم 137 تاريخ 12 
حزيران 1959، ان استرياد نيرتات االمونيوم التي 
 %33,50 تتجاوز  بنسبة  االزوت  عىل  تحتوي 
االقتصاد  وزارة  من  املسبقة  لالجازة  يخضع 
الوطني  الدفاع  وزارة  موافقة  بعد  الوطني 
الوزراء.  مجلس  وموافقة  الجيش(  )قيادة 
التي كانت يف املرفأ  ومبا ان نيرتات االمونيوم 
تحتوي عىل ازوت بنسبة 34%، فان ادخالها اىل 
لبنان من دون الرتخيص املذكور يعد عمال غري 

مرشوع ويخالف القانون.

ضمن املرفأ
حرم  ضمن  املوجودة  الرسمية  الجهات  ابرز 
مرفأ بريوت خمس، وابرز صالحياتها يف اختصار 

كااليت: 
اللجنة املوقتة

بريوت  مرفأ  واستثامر  املوقتة الدارة  اللجنة 
الوزراء  مجلس  قرار  مبوجب  تعيينها  جرى 
رقم 9 تاريخ 11 كانون االول 2001، املصادق 
اذار   1 تاريخ   7505 رقم  باملرسوم  عليه 
2002. تحت االرشاف املبارش لوزير االشغال 
ادارة  متابعة  مهامت  تتوىل  والنقل،  العامة 
واستثامر مرفأ بريوت وفقا الصول االستثامر 
تتبعها وتطبقها رشكة  التي كانت  واالنظمة 
مرفأ بريوت السابقة، مع متتعها بصالحياتها 
الصالحيات  تلك  ابرز  بني  من  ايضا.  ذاتها 
ارصفة واحواض ومختلف  ادارة  نذكر مثال: 
العام  امللك  وارايض  بريوت  مرفأ  منشآت 

املرفئي وابنيته.

الجامرك
تنص املادة االوىل من قانون الجامرك الصادر 

باملرسوم رقم 4461 عام 2000، عىل االيت:
 "الجامرك هي ادارة عامة تتوىل:

الرسوم  وسائر  الجمركية  الرسوم  استيفاء   -
والرضائب... الخ. 

او  لبنان،  اىل  البضائع  ادخال  دون  الحؤول   -
تصديرها منه، بصورة مخالفة للقانون".

امن الدولة
بحسب القوانني ذات الصلة، ان ابرز مهامت 

املديرية العامة المن الدولة هي:
الدولة  بامن  املتعلقة  املعلومات  جمع  "ـ 

الداخيل والخارجي. 
- مكافحة التجسس والنشاط املعادي مبختلف 

اشكاله.
- وضع التقارير الدورية الطالع املجلس االعىل 

والسيايس  االمني  العام  الوضع  عىل  للدفاع 
االخطار  ملجابهة  املناسبة  املقرتحات  ووضع 
املجلس  رئيس  واطالع  والخارجية،  الداخلية 
االعىل للدفاع ونائبه بصورة دامئة عىل الوضعني 

االمني والسيايس".

االمن العام
النافذة،  الدامئة  والتعليامت  القوانني  بحسب 
ابرز مهامت الدوائر واملراكز الحدودية البحرية 

يف االمن العام، هي:

لدخول  والسنوية  املوقتة  التصاريح  منح  "ـ 
البحرية،  املرافئ  حرم  اىل  واآلليات  االشخاص 

باستثناء السياحية منها... الخ. 
- منح تصاريح الزيارة للبحارة.  

القوانني  يف  عنها  املنصوص  الرسوم  استيفاء   -
اللبنانية النافذة. 

املحلية  املطبوعات  انواع  جميع  اخضاع   -
واالجنبية واالرشطة واالقراص املدمجة... الخ". 

مخابرات الجيش
الجيش  تنظيم  قانون  من   4 املادة  بحسب 
وصالحيات  به  العمل  واصول  ومالكاته 
ومسؤوليات القادة والرؤساء الصادر باملرسوم 
رقم 3771 تاريخ 22 كانون الثاين 1981، تتوىل 
من  املهامت،  من  الكثري  املخابرات  مديرية 

ابرزها:
امن  تستهدف  التي  االخطار  عن  التقيص  "ـ 
الجيش مع اقرتاح الحلول لدرئها وتنظيم وادارة 
الغاية.  لهذه  تحقيقا  بذلك  املتعلق  االستعالم 

يشمل ذلك بصورة خاصة:
- وضع التدابري الرامية اىل مكافحة التجسس 

والتخريب املرتبطة بامن الجيش.
- جمع املعلومات...".

واقع وقانون 
او  طلبات  او  مراسالت  اي  عن  النظر  بغض 
من  اي  بني  حصلت  سابقة  قضائية  قرارات 
او  ادخال  مبوضوع  مبارشة  املعنية  الجهات 
اخراج او ابقاء مواد نيرتات االمونيوم يف املرفأ، 
او اي امر اخر ذات صلة، وهي كلها من صالحية 
املحقق العديل وحده االطالع عليها والتدقيق 
فيها، سنتوقف عند  توضيح بعض املعطيات 

القانونية والواقعية املوضوعية، كااليت: 
ادخال  من  وجيزة  فرتة  بعد  انه  معلوم  اوال: 
مادة نيرتات االمونيوم اىل مرفأ بريوت اصبحت 
بشكل او بآخر محور ملف تحت يد القضاء. 
القضاء  وضع  مبجرد  انه  قانونا  املعلوم  من 
عىل  ممنوعا  يصبح  كان،  ملف  اي  عىل  يده 
اي جهة ادارية، امنية، او عسكرية او سواها، 
التدخل فيه بأي شكل من االشكال تحت طائلة 

املالحقة القضائية ملن يتدخل. 
يف  وضعت  االمونيوم  نيرتات  مواد  ان  ثانيا: 
العنرب رقم 12 املقفل بشكل شبه دائم، والذي 

ليس له اال مفتاحان اثنان: االول يف حوزة 

مذ ادخلت نيرتات االمونيوم اىل مرفأ بريوت اصبحت تحت يد القضاء.

االهامل الذي يرض او يؤذي الغري يعد جرمية بحسب القانون.

ابراهيم:  اللواء 
القانون والعدالة 

واملحاسبة يجب ان 
تكون كاملوت الذي 

ال يستثني احدا
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حوزة  يف  والثاين  للجامرك  العامة  املديرية 
اللجنة املوقتة الدارة مرفأ بريوت. وهام جهتان 

رسميتان، امنية وادارية.  
ثالثا: عىل الرغم من كل تلك الوقائع املذكورة، 
يف  هي  بقفلني،  مغلق  مكان  يف  البضائع  ان 
معها  منها  كل  وادارية  امنية  جهتني  ارشاف 

فقط  وامنا  واحد  مبفتاح  يفتح  ال  له،  مفتاح 
عند اجتامع املفتاحني يف القفل، وهي بضائع 
محط  واستطرادا  القضاء،  امام  نزاع  محط 
ملزيد  معنية.  وزارات  بني  ومراسالت  متابعة 
قضائيا  حارسا  القضاء  عنّي  االطمئنان،  من 
ولو  خطر  احتامل  اي  من  حاميتها  مهمته 

ان  اىل  االشارة  تجدر  االلف.  واحد يف  بنسبة 
املوظفني  قانون  من   15 املادة  من   8 الفقرة 
يبوح  ان  املوظف  عىل  تحظر   )1959/112(
اثناء  عليها  اطلع  التي  الرسمية  باملعلومات 
قيامه بوظيفته تحت طائلة تعرضه لعقوبات 
قد تصل حد الطرد من السلك. لذا سنكتفي 

مبا ارشنا اليه آنفا بشكل عام، كونه عاما وال 
يخالف القانون. 

اهامل ام ارهاب؟
نيرتات  مادة  ان  يؤكد  الذي  العلم  موازاة  يف 
االمونيوم ال تشكل خطرا يف ذاتها، بل تصبح 
خطرة جدا ومدمرة اذا مل تحفظ او تخّزن يف 
اماكن وبطرق وظروف تحميها من تفاعالت 
محددة. بعد حصول االنفجار، بدأت تتداول 
مفرقعات  وضع  تم  انه  تفيد  معلومات 
مواد  قرب  الرسيع  لالشتعال  قابلة  وسوائل 
املقفل   12 رقم  العنرب  يف  االمونيوم  نيرتات 
دامئا تقريبا،  والعنرب مل يكن مجهزا بكامريات 
مراقبة وال باجهزة استشعار الحرارة وال حتى 
باطفائيات تعمل بشكل تلقايئ مبجرد حصول 
حريق ما. علام انه مل توضع اي حراسة عليه، 
عىل الرغم من ان هنالك فجوة تتيح الدخول 

او  التلحيم  عامل  احد  يرافق  مل  كذلك  اليه. 
املشؤوم.  آب   4 يوم  يف  عملهم  عىل  ارشف 
يف  تأكدت  اذا  االمور،  تلك  كل  ان  بالتايل 
تعد بشكل موضوعي  القضاء الحقا،  تحقيق 
اهامال فادحا من جهة. ومن جهة اخرى، تعد 
كبرية  امنية  ثغر  مثابة  االمنية  الناحية  من 
تفتح املجال ألي اخرتاق ارهايب او عدواين ان 
االهامل،  احتامل  ان  بالتايل،  يحصل بسهولة. 
الذي قد يتمثل بوضع كل املواد الخطرة التي 
تصل اىل املرفأ بجانب نيرتات االمونيوم عىل 
يكون  ان  احتامل  ايضا  يوازيه  املثال،  سبيل 
او  ارهايب  الخرتاق  املجال  فتح  قد  االهامل 
كبرية.  بنسبة  او جوي، مرجح  اريض  عدواين، 

ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل.

االهامل جرمية
يعد  اللبنانية،  القوانني  مختلف  بحسب 

االهامل الذي تنتج منه ارضار مادية للغري، 
عىل  بالتعويض  فاعله  يلزم  مدنيا  جرما 
املترضر. كام يعد االهامل الذي ينجم عنه 
موت شخص ما مثال، جرما جزائيا يعرض 
مرتكبه لعقوبة الحبس ملدة معينة، اضافة 
االرضار.  سائر  عن  والتعويض  الغرامة  اىل 
بالتايل، االهامل املرض او القاتل هو جرمية 
كارثة  ان  اىل  االشارة  تجدر  ذاته.  حد  يف 
عرشات  اوصاف  تحتمل  املرفأ  انفجار 
املنصوص  الخطورة  الشديدة  الجرائم 
والتي  وسواه،  العقوبات  قانون  يف  عليها 
منحها  وحده  املختص  القضاء  اىل  يعود 
ما  ضوء  عىل  الدقيق  القانوين  الوصف 
فقد  يجريها.  التي  التحقيقات  تبينه 
للجرمية  القانونية  الرشوط  فيها  تتوافر 
ضد  الجرمية  املنظمة،  الجرمية  االرهابية، 

الخ...   االنسانية، 

الرسمية  واملقار  واملحال  املنازل  االف  كام 
يف  جزئيا  او  كليا  ترضرت  او  تهدمت  التي 
مدينة بريوت وضواحيها، كان حال مقر دائرة 
مدمر  شبه  اصبح  الذي  بريوت  مرفأ  عام  امن 
ضباط  اصاب  الذي  االليم  املصاب  بالكامل. 
العديد  وجرح  باستشهاد  وعسكرييها  الدائرة 
يثنهم عن  من رفاقهم، مل يحبط عزميتهم ومل 
التمسك والتشبث بارادة استمرار الحياة مهام 

كانت الظروف صعبة. 
خالل 72 ساعة من تاريخ وقوع االنفجار، وعىل 
عمليات  يف  باملساعدة  انشغالهم  من  الرغم 
بناء  متكنوا  املرفأ،  حرم  ضمن  واالغاثة  االنقاذ 
اللواء  العام  لالمن  العام  املدير  من  قرار  عىل 
عباس ابراهيم ومبساعدة من مختلف مكاتب 
لدائرتهم  جديد  مقر  استحداث  من  املديرية، 
بهدف متابعة تنفيذ كل املهامت املوكلة اليهم 

قانونا، السيام يف هذا الظرف العصيب. 
عند  الكرنتينا  يف  موجود  الجديد  الدائرة  مقر 

املدخل الرشقي ملرفأ بريوت، ضمن املبنى الذي 
يضم مقر ادارة واستثامر مرفأ بريوت، يف الطبقة 
وتجهيزه  املقر  هذا  استحداث  منه.  االوىل 
بالكامل خالل اربعة ايام ال يشكل انجازا نوعيا 
فحسب، بل يعكس ارادة  الحياة التي مل ولن 
متوت عند الشعب اللبناين مهام كانت الظروف 

صعبة.
اليوم املشؤوم سقط للمديرية العامة  يف ذاك 
لالمن العام ثالثة شهداء ابطال هم املفتش اول 
ممتاز قيرص فؤاد ابومرهج، املفتش ممتاز جو 
جورج  فارس  ممتاز  املفتش  حداد،  فرنسيس 
كانوا  بعضهم  جريحا،   23 اىل  اضافة  كيوان. 
ضمن مراكز عملهم املوزعة يف مختلف مناطق 
مدينة بريوت وضواحيها، او يف منازلهم، او عىل 

الطرقات اسوة بسائر املواطني. 
ابراهيم  اللواء عباس  العام  العام لالمن  املدير 
الذي كان قد عاين موقع االنفجار فور وقوعه، 
املديرية  ضمن  املعنية  الجهات  الحقا  وكلف 

تعزية ومواساة اهايل الشهداء وزيارة الجرحى 
ومتابعة اوضاعهم الطبية، قال لـ"االمن العام": 
وفارس  وجو  قيرص  استشهاد  خرب  "تلقيت 
مبشاعر االبوة اوال، قبل الرابط الوظيفي. قيرص 
كان يتميز بنخوته واندفاعه والتزامه االستثنايئ 
بدوام العمل. جو كان معروفا بانه خرية االوادم، 
قدوة يف االخالق، وحبيب كل رفاقه. فارس مل 
متفائل  يوما،  وجهه  االبتسامة  تفارق  تكن 
سايعتو".  مش  الدين  "وكأنو  للحياة  ومحب 
ومتنيايت  جناته،  فسيح  واسكنهم  الله  رحمهم 
االحباء  جرحانا  لكل  العاجل  بالشفاء  القلبية 
الذين اتابع اوضاعهم فردا فردا وبشكل دقيق. 
كل قدرات املديرية يف خدمة جرحانا، كام يف 
ابسط  وهذه  االبطال،  شهدائنا  اهايل  خدمة 

واجباتنا". 
شهداء  كل  الله  "رحم  ابراهيم:  اللواء  اضاف 
من  اليوم  املطلوب  جرحاه.  وشفى  الوطن 
القضاء ان يحاسب كل من يثبت انه مسؤول 
عن تلك الكارثة مهام عال شأنه. عدم املحاسبة 
يشجع الفاسدين واملهملي عىل التامدي الحقا 
فالقانون  فأكرث.  اكرث  وفسادهم  اهاملهم  يف 
كاملوت  تكون  ان  يجب  واملحاسبة  والعدالة 

الذي ال يستثني احدا". 

شهداؤنا وجرحانا
ارادة الحياة اقوى

دائرة أمن عام املرفأ مدمرة

املفتش  ممتاز فارس كيوان.املفتش ممتاز جو حداد.املفتش اول ممتاز قيرص ابومرهج.


