أبرز الجهات
اإلدارية المحتملة
مسؤوليتها عن
انفجار المرفأ

يرجــع تحديــد المســؤوليات إلــى التحقيقــات الجاريــة فــي جريمــة إنفجــار مرفــأ بيــروت أو التــي
ســتجري فــي إطــار المحاكمــات المســتقبلية ،إال أنــه ،وبالرغــم مــن عــدم توفــر المعطيــات ،يمكننــا

بنــاء علــى مختلــف أســس
محاولــة تحديــد بعــض الجهــات اإلداريــة التــي قــد تكــون مســؤولة
ً

المســؤولية اإلداريــة التــي أشــرنا إليهــا.

أوال  :الدولة اللبنانية
ً
نبــدأ ذي بــدء بالدولــة اللبنانيــة وذلــك مــن خــال مســؤوليتها ،مبنيـ ًـة كانــت علــى الخطــأ أو دون خطــأ ،عــن المنشــآت واإلدارات
والمرافــق العاملــة فــي المرفــأ وخارجــه عبــر الــوزارات والمؤسســات األتيــة وابرزهــا :
-1وزارة األشــغال والنقــل بصفتهــا مســؤولة ،مباشــرةً أو باإلشــراف والوصايــة ،عــن إدارة المرفــأ ومنشــآته ،كمــا عــن
ـؤوال عــن اضــرار حدثــت داخــل وخــارج حــرم المرفــأ بمناســبة
مرفــق النقــل واألشــغال العامــة الــذي يمكــن أن يعتبــر مسـ
ً

األعمــال التــي جــرت تبعـ ًـا لإلنفجــار وبســببه.

-2وزارة الماليــة إلرتبــاط مديريــة الجمــارك بهــا وهــي مســؤولة عــن إدخــال وتخزيــن وإخــراج البضائــع وإســتيفاء رســومها
الجمركيــة وفقـ ًـا للقوانيــن المرعيــة اإلجــراء ال ســيما قانــون الجمــارك الــذي يرعــى ضوابــط االســتيراد والتصديــر كمــا و

التقييــدات التــي تتعلــق بدخــول بعــض أنــواع البضائــع وخروجهــا ،المســتودعات الجمركيــة ،إدارتهــا ،والمــواد المحظــورة
فيهــا.
-3وزارة الداخليــة والبلديــات بصفتهــا مســؤولة عــن األجهــزة األمنيــة العاملــة داخــل حــرم المرفــأ وخارجــه ال ســيما المديريــة
العامــة لألمــن العــام ودائــرة أمــن عــام مرفــأ بيــروت ،قــوى األمــن الداخلــي ،المديريــة العامــة للدفــاع المدنــي ،كمــا
وبصفتهــا ســلطة الوصايــة علــى البلديــات وال ســيما بلديــة بيــروت ،و وزارة الداخليــة والبلديــات مســؤولة أيضــا عــن
إنشــاء وعــن المحافظــة علــى المســتودعات العموميــة للمتفجــرات (المــادة  51مــن قانــون األســلحة والذخائــر).
-4وزارة الدفــاع الوطنــي بصفتهــا المســؤولة عــن الجيــش اللبنانــي ومكتــب مخابــرات الجيــش فــي المرفــأ وجهــاز أمــن
المرفــأ التابــع لــه ،وقــد أعطــى نظــام المرافــئ والموانــئ اللبنانيــة عــدة صالحيــات للجيــش تتعلــق باإلشــراف علــى
المــواد المتفجــرة وتخزينهــا وإتالفهــا.

-5رئاســة الجمهوريــة ورئاســة مجلــس الــوزراء بفعــل صالحياتهمــا فــي المجلــس األعلــى للدفــاع الــذي ترتبــط بــه مباشــرةً
المديريــة العامــة ألمــن الدولــة التــي هــي مــن األجهــزة األمنيــة العاملــة فــي المرفــأ.
ً
ـتوريا الســلطة اإلجرائيــة التــي تخضــع لهــا كافة القوات المســلحة والتي مــن صالحياتها
-6مجلــس الــوزراء المناطــة بــه دسـ
الســهر علــى القوانيــن واألنظمــة كمــا واإلشــراف علــى عمــل كل أجهــزة الدولــة مــن ادارات ومؤسســات عســكرية وأمنيــة
بــا إســتثناء ،وفقـ ًـا للمــادة  65من الدســتور.

ً
ثانيا  :مدينة بيروت
وهــي الشــخصية المعنويــة الثانيــة المحتمــل مســاءلتها لمســؤوليتها المبنيــة علــى الخطــأ أو حتــى دون خطــأ عــن المرافــق
العامــة التــي فــي عهدتهــا كالضابطــة اإلداريــة ،فــوج إطفــاء بيــروت ومرفــق عــام اإلغاثــة العامــة واإلســعاف العــام ورفــع
األنقــاض والتنظيفــات والشــؤون الصحيــة إلــخ ...ومســؤولية بلديــة بيــروت هــي أيضـ ًـا مســؤولية ســلطتها التنفيذيــة التــي
عليهــا اإلهتمــام باتخــاذ وســائل الوقايــة مــن الحريــق واإلنفجــار وطغيــان الميــاه ومراقبــة األماكــن التــي تخــزن فيهــا المــواد
الملتهبــة والمتفجــرة والمحروقــات وتحديــد كميــات هــذه المــواد التــي يجــوز لهــذه األماكــن تخزينهــا واألمــر بإتخــاذ وســائل
الوقايــة الواجبــة عليهــا ،وغيرهــا مــن الموجبــات التــي وضعهــا قانــون البلديــات.

ً
ثالثا  :إدارة مرفأ بيروت
وهــي الجهــة الثالثــة إذا اعتبرنــا أنهــا تتمتــع قانونـ ًـا بالشــخصية المعنويــة ،وهــذه اإلدارة ممثلــة باللجنــة المؤقتة إلدارة وإســتثمار
مرفــأ بيــروت المســماة بكاملهــا بمرســوم فــي مجلــس الــوزراء والتــي تعمــل تحــت إشــراف وزيــر النقــل واألشــغال العامــة،
والتــي يمكــن بالتالــي مســاءلتها عــن إدارة المرفــأ ومنشــآته دون أن يحجــب ذلــك مســؤولية الدولــة اللبنانيــة اللتــي تظــل
مســؤولة كســلطة إشــراف ووصايــة كمــا ومباشــرةً .

