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لبنان

لبنان

ّ
كارثة المرفأ  :2نظام «التلحيم» فــجر وأحرق!
على الغالف

ّ
كارثة جديدة حلت في المرفأ أمــس .مهما قيل
فيها ،فهي ال ّ
تعبر سوى عن عجز كامل للسلطة.
أن يحصل حريق ضخم في المرفأ بعد شهر من انفجار
 ٤آب ،الذي تلته إجراءات استثنائية لمنع حصول أي
حادثة جديدة ،يعني ببساطة أن الدولة قد تحللت
بالكامل .ليست المشكلة في مسؤولية هذا الجهاز
أو ذاك .صحيح أن الجيش ،بوصفه المسؤول عن
منطقة المرفأ هو المسؤول المباشر عن الحادثة ،إال
أن ذلك ال يلغي أن الترقيع لم يعد يجدي نفعًا .هي
مشكلة نظام ومؤسسات بلغ فيها الهريان حدًا لم
يعد ينفع معه الترقيع
مع كل كارثة صار بديهيًا االستعداد
للتي تليها .قدر يعيشه سكان لبنان
الذين ال يزالون يراهنون على سلطة
ّ
وأذلتهم وقتلتهم ّ
وشردتهم.
أفقرتهم
بالكاد بدأ الناس بتخطي جريمة 4
آب ،ح ـتــى أن ـع ــش ح ــري ــق  10أي ـلــول
ذاكرة مآسيهم مجددًا .هلع وقلق من
ُ
تكرار املــأســاة ،لم تـبـ ّـدده التطمينات
التي تأتي ممن سبق أن طمأن أن ال
مواد خطرة في املرفأ.
مـ ــا ح ـص ــل ي ــؤك ــد أن انـ ـفـ ـج ــار  4آب
ال ـ ـ ـ ــذي أدى إل ـ ـ ــى مـ ـقـ ـت ــل نـ ـح ــو 200
شخص وجــرح اآلالف ،لم يكن كافيًا
لتغيير الـنـهــج .ال الـقــوى السياسية
وال ال ـق ــوى األم ـن ـيــة وال ال ـق ـضــاء وال
اإلدارة ات ـع ـظــت .طــري ـقــة ال ـع ـمــل هي
نفسها واالسـتـهـتــار بـ ــأرواح الـنــاس
ه ــو ن ـف ـســه .صـ ــار ج ـل ـيــا أن اإله ـم ــال
والفساد الــذي انفجر مــرة قــادر على
االنفجار ألــف مــرة ،ما دامــت السلطة
ه ــي نـفـسـهــا ،إن ك ــان ــت سـيــاسـيــة أو
أمنية أو قضائية أو إداريــة أو مالية
أو نقدية ،ومــا دامــت التحقيقات في
االن ـف ـج ــار ت ـل ـتــف ع ـلــى امل ـســؤول ـيــات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة .لـ ــم ي ـع ــد ي ـن ـف ــع تــأل ـيــف
لجان التحقيق أو تحميل املسؤولية
لفالن أو عالن .صار جليًا أن العطب
بنيوي .وصار جليًا أن الترقيع يزيد
ّ
من شــدة الـضــرر .النظام كله معطل،
وك ــذل ــك امل ــؤس ـس ــات .ال الـصــاحـيــات
واضحة ،وال املسؤوليات ،وال آليات
اتخاذ القرار ،وال سبل التواصل بني
امل ــؤس ـس ــات .ث ـمــة مـنـظــومــة مـهـتــرئــة
تمامًا ،وال مجال إلصالحها .بحسب
التجربة ،ليس أحـ ٌـد فــي الجمهورية

ق ـ ــادرًا ع ـلــى الـتـعـهــد ب ــأن م ــا يحصل
لن يتكرر .انفجار املرفأ نموذجًا .كل
االس ـت ـن ـفــار الـ ــذي ت ــاه ل ــم يـحــل دون
ع ــودة ال ـنــار إل ــى قـلــب امل ــرف ــأ .وم ــا لم
يحصل تغيير ج ــذري يعيد ترتيب
الـسـلـطــة ،ال أح ــد يـضـمــن أن ال تــأكــل
ال ـن ــار ك ــل ش ـ ــيء .ل ـل ـمــرة ال ـثــان ـيــة في
غضون أقل من  40يومًا ،ينجو الجزء
الشرقي من املرفأ (محطة الحاويات)
الــذي يمر عبره أكثر من  70في املئة
من أعمال االستيراد والتصدير .لكن
ال ـصــدفــة وح ــده ــا تـنـجـيــه ،ال اإلدارة

الجيش المسؤول عن
األمن في بيروت وفي
المرفأ عجز عن ضمان
أمن  2كلم مربع

واألم ـ ـ ـ ــن وال الـ ـقـ ـض ــاء وال ال ـس ـل ـطــة
السياسية.
مـنــذ  ٤آب ،ح ـ ّـول الـجـيــش امل ــرف ــأ إلــى
م ـن ـط ـق ــة عـ ـسـ ـك ــري ــة ،ي ـم ـن ــع الـ ــدخـ ــول
ّ
مشددة
والخروج إال بإذنه؛ إجــراءات
تسبق السماح بدخول أي كان ،حتى
ً
لــو كــان م ـســؤوال ،ثــم يتبني أن ورشــة
لحام تهدف إلى إجراء أعمال تصليح
في منطقة السوق الحرة ،قد انطلقت.

الـ ـجـ ـي ــش نـ ـفـ ـس ــه خ ـ ـ ـ ــرج ،مـ ـن ــذ ن ـحــو
أس ـب ــوع ــن ،ع ـلــى ال ـل ـب ـنــان ـيــن بـبـيــان
لـيــؤكــد أن ــه «خ ــال الـفـتــرة املـمـتــدة ما
بــن  14و 22آب تــم الـكـشــف عـلــى 25
مستوعبًا يحتوي كل منها على مادة
حمض الهيدريك .كما تم اكتشاف 54
مستوعبًا تحتوي على م ــواد أخــرى
(لــم يحددها) ،قد يشكل تسربها من
املستوعبات خ ـط ـرًا» .طـمــأن الجيش
ح ـي ـن ـه ــا إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه «ت ـ ـمـ ــت م ـع ــال ـج ــة
ت ـلــك امل ـ ــواد ب ــوس ــائ ــل عـلـمـيــة وط ــرق
آم ـنــة ،وت ـجــري متابعة ه ــذه األعـمــال
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع اإلدارات امل ـع ـن ـيــة
العاملة ضمن املرفأ» .أوحى الجيش
فــي بيانه أن األم ــور تحت السيطرة.
وفي  10أيلول ّ
تبي أنها لم تكن كذلك.
فاجأ الحريق الجميع ،خاصة أولئك
الذين لم يكن انفجار  4آب كافيًا لهم
ليدركوا خـطــورة تخزين مــواد قابلة
ل ــاشـ ـتـ ـع ــال مـ ــن دون ع ـم ـل ـي ــة حـفــظ
عـلـمـيــة وآمـ ـن ــة ،ومـ ــن دون إجـ ـ ــراءات
بديهية تمنع تكرار املصيبة.
بشكل أدق ،بدا الجيش الــذي يعطيه
قــانــون ال ـط ــوارئ مـســؤولـيــة الـحـفــاظ
ع ـ ـلـ ــى األمـ ـ ـ ـ ــن فـ ـ ــي بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت ،عـ ــاج ـ ـزًا
ع ـ ــن الـ ـسـ ـيـ ـط ــرة عـ ـل ــى ك ـي ـل ــوم ـت ــري ــن
ً
مربعني في املــرفــأ .وهــذا يتطلب أوال
إقـ ــالـ ــة الـ ـضـ ـب ــاط امل ـ ـسـ ــؤولـ ــن ،وق ـبــل
انـتـظــار نتيجة التحقيق ال ــذي كلف
امل ــدع ــي الـ ـع ــام ال ـت ـم ـي ـي ــزي ال ـقــاضــي
غ ـســان ع ــوي ــدات ال ـشــرطــة العسكرية
ومخابرات الجيش واألجهزة األمنية
والـ ـجـ ـم ــارك والـ ــدفـ ــاع امل ــدن ــي وف ــوج
إطفاء بيروت بإجرائه ملعرفة أسباب
الحريق.
ب ـح ـس ــب املـ ـعـ ـل ــوم ــات ال ـ ـتـ ــي اط ـل ـعــت
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا «األخـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــار» ،ف ـ ـ ـ ــإن ورش ـ ـ ــة
ال ـ ـحـ ــدادة ال ـخ ــاص ــة ب ـ ـ أ .خ .اع ـت ــادت
الـعـمــل فــي املــرفــأ بـسـبــب تـعــاقــد عــدد
مــن مـسـتــأجــري الـبــاحــات فــي الـســوق
الحرة معها .وقد دخل عمالها أمس
للقيام بــأعـمــال ق ـ ّـص حــديــد وتلحيم
بـنـ ً
ـاء على طلب ج .ح .الــذي يستأجر
ب ــاح ــة مـ ــن إدارة املـ ــرفـ ــأ فـ ــي مـنـطـقــة
ال ـس ــوق ال ـح ــرة ،حـيــث بـنــى ع ــددًا من
العنابر الـتــي يـ ّ
ـؤجــر مـســاحــات فيها
للشركات .الهدف من ورشــة الحديد،
عـلــى م ــا تـ ــردد ،ك ــان إزالـ ــة ال ـع ــوارض
الحديدية التي سقطت على البضائع
مـ ــن جـ ـ ـ ـ ّـراء انـ ـفـ ـج ــار امل ـ ــرف ـ ــأ ،ت ـم ـه ـي ـدًا
إلخراجها .بدأت األعمال باالستعانة
ّ
وتبي
بمعدات تنتج شــرارات نارية.
أنـهــا كــانــت تـجــري فــوق بــرامـيــل زيت
ومـ ـئ ــات اإلطـ ـ ـ ــارات ومـ ـ ــواد الـتـجـمـيــل
ال ـســري ـعــة االش ـت ـع ــال .ك ــل ت ـلــك امل ــواد
الـ ـخـ ـط ــرة لـ ــم ت ـس ـت ــرع اهـ ـتـ ـم ــام أحـ ــد؛
ال م ــن أع ـط ــى اإلذن بــال ـع ـمــل وال من

للمرة الثانية في غضون أقل من  40يومًا ،تنجو
محطة الحاويات ،بالصدفة (هيثم الموسوي)

حصل عليه .هكذا ببساطة ،انطلقت
األع ـمــال مــن دون االت ـعــاظ مــن كــارثــة
املــرفــأ .فــا أزيـحــت امل ــواد الخطرة وال
اتخذت إجراءات وقائية ،كاالستعانة
بمهندس لــإشــراف على الــورشــة أو
االستعانة بفوج اإلطفاء ملواجهة أي
حالة طارئة.
م ـ ــن شـ ـ ـ ـ ــرارة ان ـ ــدل ـ ــع حـ ــريـ ــق اس ـت ـم ــر
ل ـس ــاع ــات ط ــوي ـل ــة ،وأدى إلـ ــى تـكــون
سحب س ــوداء فــي سماء فــي بيروت،
ك ـم ــا أدى إل ـ ــى ه ـ ــرب ع ـ ــدد ك ـب ـيــر مــن
الـ ـق ــاطـ ـن ــن م ـ ــن امل ـ ـنـ ــاطـ ــق امل ـح ـي ـط ــة
خوفًا مــن انفجار جــديــد .ومــع إطفاء

الـحــريــق فــي ســاعــة مـتــأخــرة مــن ليل
أم ــس ،ك ــان ق ــد قـضــى عـلــى ك ــل امل ــواد
املــوجــودة فــي العنابر الــرقــم  15و16
و ،17والـ ـت ــي ت ـح ـتــوي ع ـلــى بـضــائــع
بـقـيـمــة  4.4م ــاي ــن دوالر ،وتـشـمــل:
إطـ ــارات ال ـس ـيــارات ،م ــواد التنظيف،
مــواد تجميل وعـطــور ،مــواد غذائية،
م ـشــروبــات كـحــولـيــة ،آالت صناعية
وم ـ ـ ـ ــواد ط ـب ـي ــة ،وأخ ـ ـ ـ ــرى ك ـي ـم ـيــائ ـيــة
(هيدروكسيد الـصــوديــوم) تستعمل
في الصناعات الغذائية وفي صناعة
األدوية وأدوات التنظيف...
ال ـح ــري ــق اس ـت ــدع ــى اج ـت ـمــاعــا طــارئــا

لـلـمـجـلــس األع ـل ــى ل ـلــدفــاع ،دع ــا إلـيــه
رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال عـ ــون.
وبعد كلمتني لكل من عون والرئيس
ح ـس ــان ديـ ـ ــاب ،أك ـ ــدا فـيـهـمــا ض ــرورة
اإلسـ ـ ـ ــراع ف ــي ك ـش ــف املـ ـس ــؤول ــن عــن
الحريق ومحاسبتهم ،توالى الوزراء
املعنيون وق ــادة األج ـهــزة العسكرية
واألمـنـيــة على شــرح واق ــع املــرفــأ ،من
دون التطرق بالتفصيل إلى ما جرى
أمس ،لكن مع الحديث عن اإلجراءات
ً
الواجب اتخاذها ملنع تكراره ،فضال
ع ــن ت ــداب ـي ــر مـسـتـقـبـلـيــة وتـعـلـيـمــات
ع ــام ــة لـتـنـظـيــم ال ـع ـمــل ف ــي امل ــرف ــأ في

إطــار املحافظة على السالمة العامة.
كما طلب الى األجهزة املعنية وإدارة
املرفأ الكشف على محتويات العنابر
وامل ـس ـتــوع ـبــات امل ــوج ــودة ف ــي املــرفــأ
حــال ـيــا وال ـتــدق ـيــق ف ـي ـهــا ،لـلـتــأكــد من
طبيعة امل ــواد امل ــوج ــودة فــي داخلها
ومــدى خطورتها ،خاصة بعد الشك
فــي أن ال ت ـكــون الـبـضــائــع املــوجــودة
ه ــي نـفـسـهــا امل ـح ــددة ف ــي املــانـفـسـتــو
الجمركي.
وقد عرض رئيس املرفأ باسم القيسي
تقريرًا أشار فيه إلى أن الحريق اندلع
في املنطقة الحرة في املرفأ على أرض
مـسـتــأجــرة مــن شــركــة .bcc logistics
وكان عمال يقومون بصيانة للسقف
وتلحيمه في أماكن عديدة ،وتساقطت
ش ـ ــرارات الـتـلـحـيــم عـلــى مـسـتــودعــات
فيها مــواد غذائية وزي ــوت ودوالـيــب
وم ـ ـ ــواد ت ـج ـم ـيــل س ــري ـع ــة االل ـت ـه ــاب.
وأشار إلى أن الزيوت عائدة للصليب
االحمر الدولي واليونيفيل .وتبني أن
اإلهمال ناتج عن عدم اتخاذ صاحب
املـسـتــودع االحـتـيــاطــات الــازمــة ،ولم
يـطـلــب ال ـح ـص ــول ع ـلــى إذن بعملية
التلحيم.
ونوقشت اإلجــراءات الواجب فرضها
على املستودعات التي تحوي مــواد
خطرة ،وأيضًا جرى نقاش مطول في
االج ـ ــراءات الكفيلة بمنع أي حــادثــة
ُ
خطرة مماثلة .واقــتــرح إنـشــاء جهاز
أمـ ـ ــن م ـ ــراف ـ ــئ .ك ـم ــا ت ـب ــن وج ـ ـ ــود 49
مستوعبًا تـحـتــوي عـلــى م ــواد قابلة
لــاشـتـعــال سـتـجــري ال ـي ــوم معالجة
وضعها مع أصحابها أو تلفها .أما
املستوعبات غير الخطرة فسيطلب
الـ ــى أص ـحــاب ـهــا تـسـلـمـهــا ومـعــالـجــة
وضعها.
واق ـت ــرح ع ــون تــألـيــف لـجـنــة بــرئــاســة
الـ ـ ــوزيـ ـ ــر مـ ـيـ ـش ــال ن ـ ـجـ ــار وع ـض ــوي ــة
ممثلني عن االجهزة االمنية في املرفأ
وم ــن إدارتـ ـ ــه م ــن أج ــل وض ــع تنظيم
جــديــد لـلـعـمــل داخ ــل امل ــرف ــأ وتـحــديــد
املسؤوليات ،أي وضع آلية تنظيمية.
وم ــن ضـمــن املـقـتــرحــات إن ـشــاء جهاز
أمن املرافئ.
م ـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ت ـ ــم ال ـ ـت ـ ـطـ ــرق فــي
اجـتـمــاع املجلس األعـلــى لـلــدفــاع الى
مـ ــوضـ ــوع ال ـ ـس ـ ـجـ ــون .وأش ـ ـ ـ ــار وزيـ ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة إلـ ــى أن ن ـس ـبــة االك ـت ـظ ــاظ
هـ ّـي  200فــي املـئــة ،وهـنــاك خشية من
تفشي وباء كورونا ،ما يهدد بكارثة
اجتماعية ،لكن حتى اآلن ال إصابات.
ومن االقتراحات التي طرحت ،إقامة
مستشفى ميداني أو إضافة أجنحة
أو تخصيص غــرف في املستشفيات
لهؤالء.
(األخبار)

ّ
ّ
هل يتخذ صوان قراراته
بحسب مزاج الرأي العام؟
رضوان مرتضى
يـسـيــر املـحـقــق الـعــدلــي الـقــاضــي فــادي
صـ ـ ـ ـ ّـوان بـ ـب ــطء ش ــدي ــد فـ ــي ال ـت ـح ـق ـيــق
ال ـ ـ ـجـ ـ ــاري لـ ـكـ ـش ــف ح ـق ـي ـق ــة م ـ ــا ح ـصــل
ف ــي م ــرف ــأ ب ـي ــروت ف ــي ال ــراب ــع م ــن آب،
وم ـح ــاس ـب ــة املـ ـس ــؤول ــن ع ــن اإلهـ ـم ــال
واالستهتار الذي أوصل إلى االنفجار
الـ ـ ــذي ت ـس ـ ّـب ــب ب ـن ـك ـبــة ب ـ ـيـ ــروت .ورغـ ــم
ح ـ ـ ــرص صـ ـ ـ ـ ـ ّـوان عـ ـلـ ــى االبـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاد عــن
ّ
األض ـ ـ ـ ــواء ،إال أن ال ــرج ــل ي ـع ـمــل عـلــى
والضغط اإلعالمي
إيقاع الــرأي العام
ّ
ً
بدال من السعي إلحقاق الحق وتطبيق
ّ
ال ـعــدالــة .ول ـعــل أب ــرز إش ــارة عـلــى ذلــك
كانت تراجع املحقق العدلي عن قراره
قـبــل يــومــن بــاملــوافـقــة عـلــى نـقــل املــديــر
العام املوقوف للجمارك بدري ضاهر
إل ــى سـجــن لـلـجـمــارك .ورغ ــم أن الـقــرار
مــرفــوض ،فــإن تــراجــع الـقــاضــي صـ ّـوان
ع ـنــه ،بُـسـّبــب ضـغــط اإلعـ ــام والـحـمـلــة
ال ـت ــي ش ــن ــت ضـ ــده ،ف ـهــو م ـمــا ُي ـسـ ّـجــل
ّ
عـلـيــه ول ـيــس ل ــه .غـيــر أن الـتــدقـيــق في
ّ
م ـس ــار ال ـت ـح ـق ـيــق ُي ـن ـبــئ بـ ــأن خ ـطــوات
ُ َ
القاضي صـ ّـوان تــدوزن إلرضــاء الــرأي
ال ـعــام .وخـيــر مـثــال عـلــى ق ــرار توقيف
عــدد مــن الـضـبــاط العاملني فــي املــر ّفــأ.
ّ
إذ ال مـعـيــار واض ـحــا ات ـب ـعــه .كـمــا أنــه
حـصــر املـســؤولـيــة بــالـضـبــاط الـصـغــار
من دون التأكد من دور رؤسائهم ،وما
إذا كــان هـنــاك تقصير مــن املستويات
األعلى.
أوق ــف الـقــاضــي ص ــوان الـضــابـطــن في
األمــن الـعــام شــربــل فــواز وداود فياض
مـ ــن دون وج ـ ــه ح ـ ــق .ق ـ ــام ال ـض ــاب ـط ــان
بمسؤوليتهما على أكمل وجــه .أبلغا
قـيــادتـهـمــا بـقـ َضـيــة ال ـن ـي ـتــرات وتــابـعــا
َ
املـ ـل ــف عـ ــن كـ ــثـ ــب وكـ ـتـ ـب ــا  14م ــراس ـل ــة
وبعثاها إلى الضابط املسؤول عنهما،
أبـلـغــاه فـيـهــا بـكــل املـعـلــومــات املـتــوفــرة
حـ ــول وج ـ ــود ن ـي ـت ــرات األم ــونـ ـي ــوم فــي
امل ــرف ــأ وامل ـس ـت ـجــدات ال ـتــي طـ ــرأت على
ّ
امللف ،علمًا بأن دور دائــرة األمن العام
فــي املــرفــأ ينتهي هـنــا .أصــل مهماتها
مـ ـحـ ـص ــور بـ ـ ــاألفـ ـ ــراد الـ ــذيـ ــن ي ــدخ ـل ــون
األراض ــي اللبنانية ويـغــادرونـهــا عبر
امليناء البحري.
ملـ ــاذا ل ــم يـسـتـمــع امل ـح ـقــق ال ـع ــدل ــي إلــى
ال ـ ـضـ ــاَبـ ــط امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ع ـ ــن ال ـض ــاب ـط ــن
املوقوفني أو مدير الجهاز للتثبت من
قيامهما بــواجـبـهـمــا؟ كــان األول ــى قبل
ات ـخ ــاذ قـ ــرار ال ـتــوق ـيــف االس ـت ـم ــاع إلَــى
رئـيــس شعبة املـعـلــومــات العميد ُمنح
صــوايــا أو املــديــر ال ـعــام ال ـل ــواء عـبــاس
إبــراهـيــم ملعرفة مــا إذا كــان الضابطان
فــي املــرفــأ قــد ارتكبا جرمًا أو مخالفة،
أو أنـهـمــا قــامــا بواجبيهما عـلــى أكمل
وج ــه .هــل قــرأ املـحـقــق الـعــدلــي املهمات

املوكلة إلــى استقصاء األمــن الـعــام في
امل ــرف ــأ واك ـت ـشــف م ــا ل ـيــس م ــذك ــورًا في
النصوص الناظمة لعمل األمــن العام؟
ّ
هــل ُيعقل أن املحقق الـعــدلــي ال يعرف
آلـيــة عـمــل ضـبــاط األم ــن ال ـعــام؟ وكيف
ي ـس ـم ــح بـ ــوضـ ــع ب ــريـ ـئ ــن فـ ــي م ـص ــاف
املشتبه فيهم في جريمة بهذا الحجم؟
هـ ــل ي ـس ـت ــوي ل ــدي ــه َم ـ ــن ق ـ ــام ب ــواج ـب ــه
املحدد قانونًا َ
ومــن تخاذل ولــم ُي ّ
حرك
ساكنًا؟
وم ـ ــاذا ع ــن ض ــاب ــط أمـ ــن الـ ــدولـ ــة ال ــذي
انـ ـقـ ـس ــم ال ـ ـ ـ ــرأي ب ـ ــن ق ـ ــائ ـ ـ ٍـل ب ـم ـك ــاف ــأت ــه
ّ
ومطالب بمحاسبته؟ فرغم أن الوثائق
املسربة من تحقيق أمن الدولة توحي
بأنه ّ
قصر في طريقة التعامل مع ملف

أوقف القاضي
صوان ضابطين
قاما بواجباتهما
القانونية على
أكمل وجه

بهذه الخطورة من دون أن ينقل صورة
واضحة ،وبالرغم من طلب مديرية أمن
ال ــدول ــة مـنــه إج ــراء تحقيق فــي الشهر
األول م ــن الـ ـع ــام  ،2020إال أنـ ــه تــأخــر
أرب ـع ــة أش ـهــر قـبــل م ـبــاشــرة الـتـحـقـيــق؛
لكن أال يجب هنا على املحقق العدلي
التحقيق مــع رئـيــس شعبة املعلومات
فــي أمــن الــدولــة أو مــديــر الـجـهــاز العام
ً
ملعرفة ماذا حصل فعال؟
لــم ُيـفـ َـهــم املـعـيــار ال ــذي يـسـيــر الـقــاضــي
صـ ـ ـ ّـوان وف ـق ــه ب ـع ــد .ف ـقــد أوق ـ ــف املــديــر
العام السابق والحالي للجمارك ،لكنه

أوقــف رئيس مكتب أمــن املــرفــأ الحالي
ّ
الـعـمـيــد أن ـط ــوان ســلــوم فـقــط .م ــاذا عن
رئيس املكتب السابق الذي كان رئيسًا
للمكتب يوم رست الباخرة «روسوس»
ُ
نزلت النيترات؟ ملــاذا لم يتم توقيفه
وأ ِ
ُ
بـعــد؟ ملــاذا لــم يستدع مــديــر املخابرات
ال ـس ــاب ــق ال ـع ـم ـيــد إدم ـ ــون ف ــاض ــل ال ــذي
كــان يكتب عيد تقاريره لــه؟ ومــاذا عن
مدير املخابرات الحالي العميد طوني
منصور؟ أوليس واجبًا التثبت مما إذا
كان رئيس مكتب املرفأ قد خابر قيادته
أم أن ــه أه ـمــل ذل ــك ع ــن ق ـصــد أو ع ـف ـوًا؟
وبــال ـتــالــي م ــن يـتـحـ ّـمــل امل ـســؤول ـيــة عن
َ
قائدي
االستهتار الحاصل؟ وماذا عن
ال ـج ـيــش ال ـســابــق وال ـح ــال ــي الـعـمــاديــن
ج ــان قـهــوجــي وج ــوزي ــف ع ــون؟ ألـيــس
لــزامــا ،بـنـ ً
ـاء على كـتــاب الجيش املرفق
بـ ــامل ـ ـلـ ــف بـ ـ ـ ــأن ال ح ـ ــاج ـ ــة ل ـل ـم ــؤس ـس ــة
العسكرية بــالـنـيـتــرات ،سؤالهما عمن
يتحمل مـســؤولـيــة تـخــزيــن املـتـفـجــرات
أو امل ــواد املتفجرة أو تلك الـتــي تدخل
ف ــي تـصـنـيــع امل ـت ـف ـج ــرات ،وم ــن يمتلك
صــاحـيـتـهــا بـحـســب ق ــان ــون األسـلـحــة
والذخائر؟
اندلع ٌأمس حريق في مسرح الجريمة.
حـ ــريـ ــق جـ ــديـ ــد مـ ـم ــاث ــل ل ـ ـلـ ــذي ت ـس ـبــب
ب ــاالنـ ـفـ ـج ــار األول ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ت ـع ـ ّـج
بــاألجـهــزة األمـنـيــة الـتــي تجهد لكشف
ً
ّ
ما حصل فعال .وهذا يكشف بأن األمن
ّ
ال ـســائــب ال ي ــزال ســيــد املــوقــف فــي ظل
ّ
رأيني .األول مفاده أن العاملني بمداخل
املرفأ ومخارجه وبمحتويات العنابر
مــوجــودون في السجن .والــرأي الثاني
يتحدث عن خشية من املحقق العدلي
الذي لن يتردد في توقيف أحد إرضاء
ل ـ ـلـ ــرأي ال ـ ـعـ ــام ح ـت ــى لـ ــو ك ـ ــان م ـص ــدرًا
قــد ُي ـق ـ ّـدم مـعـلــومــات مـفـيــدة للتحقيق.
ّ
وي ــزع ــم أصـ ـح ــاب ال ـ ـ ــرأي الـ ـث ــان ــي ب ــأن
ّ
َم ــن دل عـلــى م ـكــان األرب ـع ــة أط ـنــان من
ُ
النيترات التي عثر عليها قبل أيام في
املرفأ يقبع في السجن .فمن قد يجرؤ
ويعيد ّ
الكرة؟
(هيثم الموسوي)

المشهد السياسي

تعويضات الضمان ّكالودائع الصغيرة :الدوالر بـ 3900ليرة

«المستقبل» يشكل الحكومة وحيدًا؟
أج ـ ــواء إي ـجــاب ـيــة أشــاع ـت ـهــا م ـصــادر
ال ـق ـص ــر الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري أم ـ ـ ــس ،فـ ــي مــا
يتعلق بتشكيل الحكومة .تشير تلك
األجــواء إلى أن حكومة من  ١٨وزيرًا
ستبصر الـنــور قبل األرب ـعــاء املقبل.
لكن الالفت أن هذه األجواء لم تنتقل
إلى القوى املعنية بتأليف الحكومة
 ومــن بينها التيار الوطني الحر -والتي تقول إنها ال تملك أي مؤشرات
على ذلك .وفي اإلطار نفسه ،خرج من

ال ـت ـقــى الـ ـل ــواء ع ـبــاس اب ــراه ـي ــم ،بعد
عودته من باريس التي زارها موفدًا
من رئيس الجمهورية العماد ميشال
عــون ملناقشة مسألة التأليف وأمــور
أخ ــرى ،بانطباع يفيد أن الــزيــارة لم
ت ـكــن إي ـجــاب ـيــة ،م ــن دون أن يتضح
تأثير ذلك على وجهة الحكومة.
في املقابل ،فإن بني القوى التي سمت
مـصـطـفــى أدي ـ ــب لـ ـت ــرؤس الـحـكــومــة
من يشير إلى أنه ال يزال مصرًا على

ح ـك ــوم ــة مـ ــن  ١٤وزيـ ـ ـ ـ ـرًا ،ي ـخ ـتــارهــم
ويختار حقائبهم بنفسه .وإذا أصر
ً
أدي ـ ـ ــب ع ـل ــى ذل ـ ــك ف ـ ـعـ ــا ،ف ـل ــن ي ـكــون
مستبعدًا أن يزور قصر بعبدا إلطالع
رئـيــس الـجـمـهــوريــة عـلــى التشكيلة،
علمًا بأنه لم يبحث مع عــون في أي
امــر له صلة بالتأليف ،ال بالخطوط
ال ـعــري ـضــة وال ف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل .وإذا
راهن أديب على تشكيلة ال تأخذ بعني
االعتبار وجهة نظر القوى املختلفة،

ك ــأن يـسـمــي وزي ـ ـرًا لـلـمــالـيــة م ــن غير
الطائفة الشيعية أو شيعيًا ال يوافق
ً
عليه الرئيس نبيه بري ،فإن احتماال
من اثنني سيتحقق :إمــا يوافق عون
على التشكيلة ويرمي كرة النار نحو
املجلس النيابي ،أو بشكل أدق نحو
بري وحزب الله ،أو يرفض التوقيع،
مـعـتـبـرًا أن الـتـشـكـيـلــة غ ـيــر مطابقة
للمواصفات .لكن بصرف النظر عن
االح ـت ـم ــاالت امل ـط ــروح ــة ،ف ــإن إص ــرار

ب ـ ـ ــري عـ ـل ــى ال ـ ـح ـ ـصـ ــول عـ ـل ــى وزارة
املالية صار مضاعفًا بعد العقوبات
األميركية التي طالت الوزير السابق
ع ـلــي ح ـســن خ ـل ـيــل .م ــا يـعـنــي أن أي
تشكيلة حكومية لن تمر من دون أن
يحصل على املالية.
م ـصــادر الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر أكــدت
أنه ال يرغب باملشاركة في الحكومة،
ل ـك ـن ــه س ـي ـس ـ ّـه ــل إلـ ـ ــى أبـ ـع ــد حـ ـ ــدود.
إال أنـ ـه ــا تـ ـس ــاء ل ــت عـ ــن س ـب ــب ع ــدم

(هيثم الموسوي)
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تـ ـش ــاور ال ــرئ ـي ــس امل ـك ـلــف م ــع الـكـتــل
النيابية التي ّ
سمته ،باستثناء تيار
املـسـتـقـبــل .أض ــاف ــت« :ك ـيــف ستبصر
ال ـ ـنـ ــور ح ـك ــوم ــة مـ ــن دون ال ـت ـش ــاور
م ــع ال ـق ــوى ال ـت ــي سـتـمـنـحـهــا الـثـقــة؟
وإذا وافقنا على ذلــك ،فهل سيوافق
اآلخ ـ ـ ــرون؟ وف ــي ح ــال ن ــال ــت حـكــومــة
كهذه الثقة ،فهل ستتمكن من العمل
واالستمرار؟».

تعويضات الضمان
عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد آخ ـ ـ ــر ،واف ـ ـ ــق امل ـج ـلــس
املركزي ملصرف لبنان األسبوع على
الطلب املـقـ ّـدم من الصندوق الوطني
لـلـضـمــان االج ـت ـمــاعــي ،تـحــت عـنــوان
«حماية القيمة الشرائية لتعويضات
نهاية الخدمة» .وطلب «الضمان» من
م ـصــرف لـبـنــان مـعــامـلــة تـعــويـضــات
نـهــايــة الـخــدمــة للموظفني واالج ــراء

املسجلني في «الصندوق» بالطريقة
ُ
نـفـسـهــا ال ـتــي اع ــت ـ ِـم ــدت م ــع أصـحــاب
ال ــودائ ــع الـصـغـيــرة فــي امل ـص ــارف ،إذ
يجرى تحويل أموالهم من الليرة إلى
الـ ــدوالر ب ـنـ ً
ـاء عـلــى سـعــر  1515ليرة
ُ
ل ـلــدوالر الــواح ــد ،ثــم ي ـعــاد تحويلها
إل ــى ال ـل ـيــرة بـسـعــر «امل ـن ـصــة» الـبــالــغ
ن ـحــو  3900ل ـي ــرة لـ ـل ــدوالر ال ــواح ــد.
ً
وب ــدال مــن ان تـكــون التعويضات قد
فـقــدت نحو  80فــي املـئــة مــن قيمتها
م ـق ــارن ــة بـ ــالـ ــدوالر ف ــي الـ ـس ــوق ،يتم
تقليص هذه الخسارة إلى أقل من 50
في املئة ،في حــال بقي سعر الــدوالر
فــي الـســوق ال ـســوداء بـحــدود ال ــ7500
ليرة (وهو أمر غير مضمون) .ويبدو
ان حاكم مصرف لبنان رياض سالمة
يميل نحو تطبيق هــذا اإلجــراء ّعلى
كــامــل الـتـعــويـضــات ال ـتــي اسـتـحــقــت
مـنــذ بــدايــة ال ـعــام ال ـج ــاري .وبحسب

األرقام ّ
املقدمة من الصندوق الوطني
للضمان االجتماعي ،فقد تم تحرير
نحو  13600شيك ملستخدمني طلبوا
ال ـح ـص ــول ع ـل ــى ت ـع ــوي ـض ــات نـهــايــة
الخدمة ،منذ بداية العام حتى نهاية
ش ـهــر ت ـم ــوز ،بـقـيـمــة إج ـمــال ـيــة تبلغ
ّ
وتبي ان اكثر
نحو  440مليار ليرة.
م ــن  6650ت ـعــوي ـضــا ت ـق ــل ق ـي ـمــة كــل
منها عن  10ماليني ليرة لبنانية ،في
مقابل  2280تعويضًا يفوق كل منها
عـتـبــة ال ـ ــ 50مـلـيــون ل ـيــرة .وسيغطي
مـ ـص ــرف لـ ـبـ ـن ــان الـ ـ ـف ـ ــارق بـ ــن أص ــل
ال ـت ـع ــوي ـض ــات ومـ ــا س ـت ـص ـبــح عـلـيــه
بـعــد اع ـت ـمــاد الـعـمـلـيــة امل ـشــار إلـيـهــا.
وسيساهم هذا اإلجراء بزيادة الكتلة
النقدية املوجودة في السوق ،كما من
املـتــوقــع ان يــزيــد الضغط على سعر
الليرة في السوق السوداء.
(األخبار)

