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غاصب مختار 

عنارص الدفاع املدين كانوا من اوائل الذين هبوا اىل اخامد الحريق الكبري الذي اندلع يف مرفأ بريوت، واىل نقل الجرحى وجثامني 
الشهداء والبحث عن املفقودين. بقي هؤالء طيلة شهرين يعملون يف موقع االنفجار بحثا عن مفقودين، وسط ظروف عمل شاقة، 

ونقص يف املعدات، من دون ان يرتاجع اندفاعهم

تحقيق

مهمة ضخمة بإمكانات محدودة وتضحيات مندفعة
الدفاع املدني في قلب عاصفة اإلنفجار

اخامده.  نساهم يف  كنا  فيام  الثاين،  اليوم  اىل 
مل  الضخم  الحريق  حجم  اىل  نسبة  لكن 
تستطع سيارات االطفاء االقرتاب كثريا، فكان 
هناك تعاون مع الجيش الذي ارسل طوافات 
سيارات  ان  علام  الجو،  من  الحريق  الخامد 
مدار  عىل  تعمل  كانت  املدين  الدفاع  اطفاء 
الساعة. ال يخفى عىل احد ان اخامد الحريق 
كبريا  كان  حجمه  ألن  طويال،  وقتا  استغرق 
السيطرة عليه يف  جدا وغري متوقع وال ميكن 
وقت قصري. هنا يجب ان ال ننىس دور الناس 
الذين وقفوا اىل جانبنا للمساعدة يف عمليات 
االنقاذ واسعاف املصابني، فهذه النخوة تسجل 

للشعب اللبناين.

■ هل كانت القدرات املتوافرة كافية ملواجهة 
كارثة يف هذا الحجم؟

□ ال بد من ان نشري اىل ان آلياتنا قدمية. لقد 
آليات:  اربع  االنفجار  بعد  فرنسا  لنا  قدمت 
وصلت  لالسعاف.  واثنتان  لالطفاء  اثنتان 
املساعدات  باخرة  منت  عىل  االليات  هذه 
ومتخصصني.  مسعفني  التي ضمت  الفرنسية 
منها  ما  ألن  كبرية  اآلليات  اىل  حاجتنا  لكن 
وصيانته  القديم  الطراز  من  اصبح  لدينا 
تكلف كثريا، لذا من غري الجائز االستمرار يف 

رصف االموال عىل آليات قدمية.

■ ماذا عن املعدات، هل هي متوافرة ايضا؟
□ بالنسبة اىل املعدات، نحن نتمكن من تدبري 
لدعم  والدولية  املحلية  الهبات  من  امورنا 
ألن  الكبرية  اآلليات  يف  املشكلة  لكن  مخزوننا، 
ولوجستيا  اداريا  دعام  يتطلب  عليها  الحصول 
من  الدعم  اىل  نحتاج  نحن  لذلك،  الدولة.  من 
الالزمة.  اآلليات  عىل  للحصول  اوال  الدولة 
 5 الستقدام  االنفجار  قبل  مناقصة  انجزنا 
السيام  املدن،  يف  نستخدمها  ليك  اطفاء  سالمل 
الوصول  الصعب  من  التي  الشاهقة  املباين  يف 
العليا فيها من دون سالمل. رست  اىل الطبقات 
املناقصة عىل رشكتني، لكن الوضع انقلب رأسا 
الشكل  بهذا  الدوالر  سعر  وارتفع  عقب  عىل 
اىل  ادى  ما  الخارج،  اىل  التحويالت  فتوقفت 
عىل  قادرتني  الرشكتان  تعد  مل  التنفيذ.  تعرث 
تنفيذ املناقصة بسبب تعذر تحويل االموال اىل 

الرشكات املصنعة للسالمل. لذلك اعطينا االولوية 
للمعدات التي نحتاجها للرضورة.

هذه  لجبه  كافيا  البرشي  الجهوز  كان  هل   ■
الكارثة؟

العام  يف  كان  املدين  الدفاع  مديرية  عديد   □
موظفني  بني  شخصا   658 املالك  وفق   2016
وبني  موظفا(،   80( الرئييس  املديرية  مركز  يف 
كل  عىل  املنترشة  االقليمية  املراكز  موظفي 
االرايض اللبنانية وعددها 230 مركزا. لكن بعد 
خروج 132 موظفا منهم بسبب التقاعد، اصبح 
العدد الباقي تقريبا يف حدود 526 موظفا. هناك 
اجراء وموظف  اثنني  31 متعاقدا مع موظفني 
االطفاء،  فرق  اىل  بالنسبة  اما  بالفاتورة.  واحد 
فنحن نضع يف كل مركز فرقة من عنرصين اىل 
ثالثة حدا ادىن، مع سيارة اسعاف فيها عنرصان 
ساعة.   24 مدار  عىل  دواما  تؤّمن  ثالثة  او 
من  هم  املدين  الدفاع  عنارص  ان  يعلم  الكل 
العديد،  يف  هائال  نقصا  هناك  لكن  املتطوعني، 

لذلك ما زلنا نثري ملف تثبيت املتطوعني.

املدين  للدفاع  جرحى  او  شهداء  سقط  هل   ■
يف هذه الكارثة، وما هو حجم التضحيات التي 

قدمها؟
□ الحمد لله مل يسقط لنا شهداء وال جرحى. 
لكن الدفاع املدين قدم منذ تأسيسه 40 شهيدا 
العمل.  وحوادث  الجرحى  من  كبريا  وعددا 

سقط من عنارصنا 71 جريحا هذه السنة.

التنسيق مع بقية االجهزة  ■ كيف كان حجم 
خالل العمل، مثل الجيش وقوى االمن الداخيل 

وفوج االطفاء والصليب االحمر؟
التي متر علينا يف هذا  االوىل  الكارثة كانت   □
يف  العمل.  آلية  يف  تغيريا  استدعى  ما  الحجم، 
يف  الكوارث  ادارة  هيئة  هناك  كانت  السابق 
االحداث  مع  تتعاطى  التي  الحكومة،  رئاسة 
وكانت تعمل بطريقة جيدة وحققت انجازات، 
العام  بناء كام حصل  تعاون  وبينها  بيننا  وكان 
بعد  لكن  املرشف.  منطقة  حريق  يف  املايض 
هذه الكارثة، انشأنا غرفة عمليات عىل االرض 

اقوم باالرشاف عليها. الحقا، تم وضع بريوت 

هناك نقص في اآلليات 
لذا نعتمد على الهبات 

الخارجية في املعدات

املدير العام للدفاع املدين العميد رميون خطار.

البحث بني حطام السيارات.

jornalist.70@gmail.com

مل يكن احد يتوقع حصول هذه الكارثة الضخمة 
بادىء  الجميع  ظن  فقد  املرفأ.  يف  واملفاجئة 
من  فرقة  هرعت  لذا  حريق.  مجرد  انه  االمر 
فوج اطفاء بريوت واخرى من الدفاع املدين مع 
عدد من املسعفني الخامده. لكن االنفجار الذي 
مل يكن متوقعا، غرّي طبيعة املهمة وحّولها من 
مجرد عملية عادية اىل مهمة صعبة، ان مل نقل 
مهمة  اىل  تحولت  ان  لبثت  ما  ثم  مستحيلة. 
وحجم  االنفجار،  طبيعة  نتيجة  استشهادية 

الخسائر البرشية واالرضار املادية الناتجة منه.
كان حجم العمل والجهد والتضحيات اكرب من 
قدرة عنارص الدفاع املدين وفوج االطفاء، لكنهم 
عامرة  بقلوب  فاقدموا  لديهم.  ما  اقىص  بذلوا 
عىل التضحية معرّضني حياتهم للخطر، وانجزوا 
جاء  ان  اىل  املتاحة،  باالمكانات  استطاعوا  ما 
الدعم من طوافات الجيش ثم من الجمعيات 

واملنظامت االهلية واخريا الدولية.
ونهارا.  ليال  العمل،  استغرقها  طويلة  ساعات 
ان  قبل  املدين،  الدفاع  عنارص  النريان  انهكت 
املصابني  كل  نقل  جرى  عليها.  السيطرة  تتم 
بني  البحث  عملية  وبدأت  املستشفيات،  اىل 
االنقاض عن املفقودين والتي استمرت اسابيع.

املدير العام للدفاع املدين العميد رميون خطار 
يوما،  اربعني  خالل  العنارص  مالزما  بقي  الذي 
يتابع عىل االرض عمليات االنقاذ ورفع االنقاض 
للبحث عن املفقودين، تحدث اىل "االمن العام" 
الذي قام به عنارص  العمل  الفاجعة وعن  عن 
نائبة  حضور  يف  حصولها،  منذ  املدين  الدفاع 

املدير املحامية رميا املر.

■ كيف تصدى الدفاع املدين لكارثة االنفجار، 
وما هي االجراءات الفورية التي اتخذت؟

ومراجعة  االول  الحريق  حصول  فور   □

كونه  بريوت  اطفاء  فوج  استجاب  االتصاالت، 
االقرب اىل املكان الذي يقع ضمن نطاق عمله، 
عمليات  اىل  اتصاالت  ايضا  ترد  كانت  لكن 
عادة.  يحصل  تجاوبت كام  التي  املدين  الدفاع 
كانت املعلومات االولية تشري اىل انه حريق يف 
مستودع، ومل يكن احد يتصور ان انفجارا بهذه 
القوة سيليه. فور حصول االنفجار االول، تحرك 
الطريق  مركز  يف  املدين  الدفاع  مركز  عنارص 
اىل  مركز  اقرب  كونه  املرفأ،  اتجاه  يف  الجديدة 
التدخل  اصبح  حصل،  ما  اتضاح  بعد  املكان. 
تلقائيا من كل املراكز قبل ان نطلع عىل ما هو 
متوافر لدينا من معدات وآليات، مثل االضاءة 
ومولدات الكهرباء وآالت التنفس وسواها. عىل 
من  االدىن  والحد  االمكانات  من ضعف  الرغم 
تدخلت  النداء.  لبينا  لدينا،  املتوافرة  املعدات 

الحاالت  هذه  مبثل  املعنية  االجهزة  كل  ايضا 
وصول  حني  اىل  للجهود،  كبري  تضافر  وحصل 
معظم  ان  الجميع  يعلم  الخارجي.  الدعم 
العنارص لدى الدفاع املدين هم من املتطوعني، 
ما يعني خدمة من دون مقابل. لذلك عند كل 
كل  من  تلقائيا  الشباب  يهرول  تحصل،  حادثة 
من  العنارص  تدخل  حصل.  ما  وهذا  املناطق، 
الحريق وحجمه.  بطبيعة  دون معرفة مسبقة 
عىل  التفاصيل  وتابعت  الفت،  تعاون  حصل 
الوقت  كل  الشباب  مع  بقيت  حيث  االرض 

ملتابعة االعامل واملهامت.

■ هل كان التدخل االول عند حصول الحريق، 
ماذا حصل الحقا وكيف ترصفتم؟

االنفجار  بعد  استمر  الحريق  ان  املعروف   □
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وكل املناطق يف حالة طوارىء واصبحت كل 
تشكيل  تم  حيث  اللبناين،  الجيش  بيد  االمور 
غرفة عمليات مشرتكة برئاسة ضابط من الجيش 
الغرفة  هذه  اهمية  عربها.  التنسيق  يجرى 
اىل  واحد  هرم  رئيس  من  يصدر  كان  االمر  ان 
بقية االجهزة عىل االرض. حصلت نقلة نوعية 
عن  مختلفة  ادارة  هنالك  واصبحت  جديدة 
عنارصنا  وجود  لكن  لالزمات.  السابقة  االدارة 
بسبب  املعوقات  بعض  اعرتضته  االرض،  عىل 
اال  املوقع  ودخول  الترصف  عىل  القدرة  عدم 
باذن من غرفة العمليات. التنسيق كان تاما بني 
الدفاع  عمليات  وغرفة  الجيش  عمليات  غرفة 
موقع  يف  موجودة  كانت  والتي  املتنقلة  املدين 
ورفع  البحث  عمليات  انتهاء  حتى  االنفجار 
معتادون  نحن  يوما.  اربعني  بعد  اي  االنقاض، 
التنسيق مع الجيش يف كل مهمة تقريبا،  عىل 
وعىل التعاون والتنسيق مع الصليب االحمر يف 
مجاالت االسعاف ونقل املصابني. اما الجمعيات 
الحامسة  عىل  الشكر  كل  فلها  االهلية، 
الجمعيات  بعض  ان  والجهد. حتى  والتعاطف 
وقف اىل جانب الدفاع املدين يف توفري مراحيض 
نقالة، ومولدات كهرباء لالضاءة، ومياه للرشب، 
وسندويشات للعنارص، بحيث مل نحتج اىل رشاء 
يف  امليداين  التنسيق  لكن  واحدة.  مياه  قنينة 
اعامل االنقاذ مع الجمعيات مل يكن مسموحا، 

فقط  محصورة  االسعاف  عمليات  وكانت 
بالصليب االحمر. 

■ ما هي املعوقات التي اعرتضت العمل؟
صادفنا  والعنارص،  اآلليات  نقص  اىل  اضافة   □
وهم  االخطار  من  املتطوعني  حامية  مشكلة 
اندفاعهم، مع  النار بسبب   يلقون بانفسهم يف 
فقط  تغطي  خاصة  تأمني  عقود  اجرينا  اننا 
استشفاء الطوارىء يف اثناء العمل، لكن من دون 
التغطية  تغطية صحية. كذلك صادفنا مشكلة 
من  بالعرشات  اتصاالت  وردتنا  فقد  االعالمية، 
الكارثة  عن  للحديث  والدويل  املحيل  االعالم 
واعامل االنقاذ، ومل نستطع تلبيتها بسبب الحاجة 
مديرية  مع  والتنسيق  الجيش  قيادة  اذن  اىل 
التوجيه، ما سبب نقصا يف االضاءة عىل ما قام 
به الدفاع املدين، مام كان سيعطي العنارص دفعا 

معنويا نسبة اىل ما قدموه من تضحيات.

■ اين اصبحت مشكلة تثبيت املتطوعني؟
□ ان عدد املتطوعني املفروض تثبيتهم او تثبيت 
عدد منهم، يبلغ اكرث من 5 االف متطوع، عدا 
حاليا  تحتاج  املديرية  لكن  الجدد.  املتطوعني 
الرشوط  يستوفون  متطوع   2500 تثبيت  اىل 
القانونية املطلوبة لتتوافق الحاجة مع االمكانات 
املالية للتثبيت والبالغة 80 مليار لرية، هذا قبل 
ارتفاع سعر الدوالر وهبوط قيمة اللرية. هناك 
كبري  يوجد طلب  ال  لكن  كثرية،  تطوع  طلبات 
التثبيت  قانون  صدر  التثبيت.  يف  الرغبة  عىل 
املراسيم  ووضعت   2014 العام  يف   289 رقم 
لعدم  تنفذ  مل  لكنها   ،2018 سنة  له  التطبيقية 
توافر االموال. مل يصدر قرار عن مجلس الوزراء 
يحدد العدد الدقيق للذين سيجري تثبيتهم. لقد 
الداخيل  االمن  تعاون مع قوى  وضعنا مرشوع 
االمن،  قوى  مراكز  يف  للعنارص  املباراة  الجراء 
ريا  السيدة  وقتها  الداخلية  وزيرة  اىل  ورفعناه 
الحسن، ومل نعد نعرف عنه شيئا. استثنى قانون 
موازنة عام 2020 متطوعي الدفاع املدين بحجة 
منع التوظيف، مع انهم اعتربوه حقا لهم. لقد 
اصل 80  لرية من  مليار  مبلغ 25  تم تخصيص 
 2500 تثبيت  لتغطية  كافية  غري  لكنها  مليارا، 
متطوع، بل بالكاد تكفي لتثبيت 100 متطوع. 
هذا يعني ويا لالسف، نسف القانون واملراسيم 
التطبيقية له، النه ينص عىل اجراء مباراة وحيدة 
ملرة واحدة وال يسمح باجراء مباراة اخرى مهام 
اعتامد طريقة  يتطلب  االمر  السبب. هذا  كان 
تثبيت او توظيف اخرى كالتي يرعاها القانون 
رقم 17 يف توظيف عنارص قوى االمن الداخيل. 
لذلك طرحنا الصوت عاليا حتى ال نحرم اصحاب 
مليار   80 مبلغ  ان  وقلنا  حقوقهم،  من  الحق 
امام  عائقا  يعد  مل  اللرية،  قيمة  تدين  بعد  لرية، 
تثبيتهم واعطائهم ادىن حقوقهم وضامن حقوق 
عائالتهم الطبيعية يف االستشفاء والتعليم. علام 
عىل  الوقوف  املدين  الدفاع  يستطيع  ليك  انه 
موظفني  جهاز  لديه  يتوافر  ان  يجب  رجليه، 
املستفيدون  هم  الناس  يكون  بهذا  عمالنيني. 
من هذا االمر وكذلك الدولة، ألن الدفاع املدين 
والغرق  السري  حوادث  حاالت  ايضا  يغطي 
والحرائق وسواها. هذا اقل املمكن تجاه جهاز 

كهذا يحتاجه املواطنون والدولة معا. رفع انقاض االهراءات.

غرفة عمليات 
الدفاع املدني بقيت 

على االرض 40 يوما


