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تقرير

 1500ضمانة من انفجار محتمل
في العام  2003أصدرت
وزارة الطاقة مرسومًا يقضي
باستبدال قوارير الغاز
القديمة بأخرى جديدة .اليوم
بعد مرور  9سنوات ،ال تزال
الخطوة ناقصة ،إذ ال تزال
 3ماليني قارورة في لبنان
ّ
تهدد حياة املواطنني ،ألنها
ببساطة لم تستبدل إلى اآلن
ّ
موزع الغاز غير قادر على ّ
تحمل نفقات صيانة القوارير (أرشيف ــ بالل جاويش)

نانسي رزوق
ث�لاث��ة م�لاي�ين ق � ��ارورة غ ��از ت �ه� ّ�دد ح�ي��اة
ّ
اللبنانيني ،ف��ي ك��ل ح�ين .ق��واري��ر قديمة.
ّ
م�ه�ت��رئ��ة .م�ت��آك�ل��ة .أق ��ل م��ا يمكن وصفها
بـ«قنابل موقوتة» يمكن أن تقتل في أية
لحظة مواطنًا ّ
يمر موته ع��اب�رًا ،كأنه لم
يكن يومًا .وفي مثل تلك الحاالت ،غالبًا
م��ا ت � ّ
�رد األس �ب��اب إل ��ى ت �ع��رض ال �ق��ارورة
للحرارة ،أو في أحسن األحوال إلى سوء
اس �ت �ع �م��ال �ه��ا .ل �ك��ن ،ه ��ل ف �ك��ر أح��ده ��م في
أن ال�خ�ل��ل ق��د ي�ك��ون ن��ات�ج��ًا م��ن ال �ق��ارورة
بتعبير آخر :بسبب قدمها؟
نفسها؟
ٍ ّ
ال يبدو أن أح �دًا فكر بهذا األم��ر ،أو فكر
باستبدال ق ��ارورة قديمة ف��ي م�ن��زل��ه ،قد
ت �ع� ّ�رض��ه ل�ل�خ�ط��ر ف��ي أي ��ة ل�ح�ظ��ة ب��أخ��رى
ج��دي��دة .حتى على الصعيد «ال��رس�م��ي»
ل��م ت�س�ت�ح��دث أي��ة خ�ط��ة ل�ت�ب��دي��ل ال�ق��واي��ر

ال� �ق ��دي� �م ��ة ب� ��أخ� ��رى ج � ��دي � ��دة ،م� �ن ��ذ س�ب��ع
س �ن��وات ،ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن امل��رس��وم ال��ذي
ّ
حميد
أص��دره وزير الطاقة واملياه أيوب
ف��ي ال �ع��ام  ،2003وال� ��ذي ق�ض��ى ب��وج��وب
اس �ت �ب ��دال ق ��واري ��ر ال� �غ ��از غ �ي��ر امل�ط��اب�ق��ة
ل � �ل � �م ��واص � �ف ��ات ال � �ت � ��ي وض � �ع � �ه ��ا م �ع �ه��د
ال �ب �ح��وث ال �ص �ن��اع �ي��ة ،ب ��أخ ��رى ج��دي��دة.
ي ��وم �ه ��ا ،ح � � ّ�دد امل� ��رس� ��وم ع� ��دد ال �ق ��واري ��ر
املوجودة في لبنان بنحو أربعة ماليني،
ليعود وزي��ر الطاقة ويختزل ال�ع��دد إلى
مليونني ،على أن تتلف الكمية املتبقية
في األس��واق اللبنانية وتستبدل بأخرى
ج� ��دي� ��دة خ� �ل��ال م �ه �ل��ة س �ن �ت�ي�ن ون �ص��ف
ال �س �ن��ة .إل� ��ى ذل � ��ك ،ت �ض� ّ�م��ن ال� �ق ��رار ع ��ددًا
م ��ن ال� �ش ��روط ال��رئ �ي �س �ي��ة ال �ت��ي ي �ج��ب أن
ت �ك��ون «ظ ��اه ��رة» ع �ل��ى ال� �ق ��ارورة للتأكد
م��ن س�لام�ت�ه��ا وأه� ّ�م �ه��ا :االس ��م وال�ع�لام��ة
ال� �ت� �ج ��اري ��ة وت � ��اري � ��خ ال� �ص� �ن ��ع وت� ��اري� ��خ

يوجد نحو  20مركزًا
لتعبئة قوارير الغاز غير
مرخصة
ّ
املميز و«قفل»
انتهاء الصالحية واللون
ّ
الغاز .وقد كلفت بموجب القرار شركات
استيراد الغاز بتنفيذ عملية االستبدال
وفق آلية مرتبطة بحركة االسترداد ،على
ّ
تتحمل هذه الشركات كامل املسؤولية
أن
املدنية الناجمة ع��ن استعمال القوارير
ّ
التي تسلمها للمستهلك وتحمل اسمها
وت �ش �م��ل إج� � � ��راءات ال �ت��أم �ي �ن��ات ال�ل�ازم��ة

«ربيع طرابلس» ُيزهر غدًا
عبد الكافي الصمد
منتصف كانون الثاني الفائت ،انتشرت في ساحات
ط��راب �ل��س وش ��وارع� �ه ��ا الف� �ت ��ات اج �ت��ذب��ت األن� �ظ ��ار،
ّ
وتضمنت عبارات
حملت شعار «الربيع العربي»،
م �ث��ل« :ال الس �ت �ج��داء ح�ق��وق�ن��ا ب�ع��د ال �ي ��وم ،م�ب��روك
لليطاني  ...متى ط��راب�ل��س؟ آالف ال�ش�ب��اب ب�لا علم
وال عمل ،وال أحد يسأل» .يومها ،قيل إن الالفتات
ّ
موجهة بصورة غير مباشرة إلى رئيس الحكومة
نجيب ميقاتي ووزراء املدينة ونوابها وفاعلياتها
االقتصادية ،احتجاجًا على الوضع امل�ت� ّ
�ردي الذي
وصلت إليه طرابلس ،قبل أن يستتبع ذلك بتحركات
لناشطني وق��وى شبابية نظمت تحركات مختلفة
حملت شعارات ،برز منها «نايم بالخسة»« ،الجورة
جورتك» و«طرابلس مدينة خالية من السالح».
ب � �ع� ��د ق� � ��راب� � ��ة ش � �ه� ��ري� ��ن ع �ل��ى
انطالقة الحملة األولى ،عادت
م �ل �ص �ق��ات «رب� �ي ��ع ط��راب �ل��س»
لتظهر م��ن جديد ف��ي املدينة،
ع� �ل ��ى ش� �ك ��ل م� �ل� �ص �ق ��ات ع �ل��ى
ال� �ج ��دران ،ول��وح��ات إع�لان�ي��ة،
ت� � �ح � ��ت ش � � � �ع� � � ��ار« :ح � �ق� ��وق � �ن� ��ا
وين؟» ،محددة تاريخ  15آذار
م��وع�دًا ل�ح��دث ل��م تفصح عنه
امللصقات .تضمنت الشعارات
ال� � �ت � ��ي ح� �م� �ل� �ت� �ه ��ا ال � �ل� ��وح� ��ات
اإلع�لان�ي��ة ال�ج��دي��دة خلطة م��ن امل�ط��ال��ب السياسية
واالج �ت �م��اع �ي��ة «م ��ا ب��دن��ا ن�س�م��ع ب��دن��ا ن �ش��وف ،ما
ب��دن��ا ن�ش�ح��د ون �ك��ون زالم ،ب��دن��ا ن�ش�ت�غ��ل ون �ك��ون
أح��رار ،طرابلس عاصمة للشمال ،وليست عاصمة
للفقر والبطالة والصرف الصحي 22 ،مليار دوالر
أنفقت منذ ع��ام  ،2006لكل عائلة ف��ي طرابلس 50
مليون ليرة في ذمة الدولة اللبنانية» .ع��ودة هذه
امللصقات إلى الظهور مجددًا في عاصمة الشمال،
وتحديدها موعدًا بعد أسبوع من اآلن ،توحي بأن
هناك أمرًا ما يتم تحضيره تمهيدًا إلطالقه ،بعدما
ب��دت امل�ح��اوالت السابقة أشبه م��ا تكون بعمليات
ج � ّ�س ن �ب��ض .ه ��ذا ال �ظ �ه��ور ال �ع �ل �ن��ي ت�ب�ع�ت��ه دع ��وة
إل��ى م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي سيعقد م�س��اء غ��د الجمعة،
حيث يتوقع إطالق «ربيع طرابلس» ،الذي حددت
ش��رارت��ه األول ��ى ف��ي ل�ق��اء ف��ي ال��راب�ط��ة الثقافية في
 15آذار ال� �ج ��اري .ي��وض��ح ج �م��ال ب� ��دوي ،ال�ن��اش��ط
وعضو األم��ان��ة العامة ل�ـ«رب�ي��ع ط��راب�ل��س» املكونة

م��ن  6أش�خ��اص ،أن املؤتمر الصحافي سيتضمن
إعالن أهداف املشروع ووضع خطة العمل .وتدرس
ً
األمانة العامة ،التي تضم إلى بدوي كال من جوني
نحاس ،باسم عساف ،مؤمن بارودي ،محمد أسمر
وع �م��ر ل �ب��اب �ي��دي ،اح �ت �ض��ان ع �ن��اص��ر ن�س��ائ�ي��ة في
املرحلة املقبلة .ويؤكد ب��دوي «التزامنا بالتمسك
بما اتفقنا عليه» .ويكشف أننا «تلقينا حتى يوم
أمس عبر موقع التواصل االجتماعي (الفايسبوك)
ت��أي �ي��د 1650ش�خ�ص��ًا ،م��ع أن �ن��ا ل��م ن�ف�ت��ح الصفحة
الخاصة بـ«ربيع طرابلس» بعد بصورة رسمية»،
ّ
التحرك يرمي إلى «املطالبة بحقوقنا
الفتًا إلى أن
املهدورة ،ورفضنا التهميش ،وسياسة إفقار املدينة
واستخدامها كفزاعة في وجه اآلخرين ،واستغالل
شبابها ف��ي ال�ص��راع��ات ال��داخ�ل�ي��ة» .ويشير ب��دوي
إل��ى أن �ن��ا «س�ن�ق��وم ك��ل ي��وم ج�م�ع��ة م��ن ك��ل أس�ب��وع
بعد  15آذار بتحرك شعبي في
املدينة» ،مؤكدًا أن «هدف ربيع
طرابلس هو إسقاط املنظومة
ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ق��ائ�م��ة ف��ي لبنان
م�ن��ذ االس �ت �ق�لال ،وال �ت��ي تجعل
م��ن طرابلس تبدو ك��أن دوره��ا
ي �ق �ت �ص��ر ف �ق��ط ع �ل��ى ت��زوي��ده��ا
ب � ��رؤس � ��اء ح� �ك ��وم ��ات ووزراء،
للتوقيع ع�ل��ى م��ا يحقق لهذه
املنظومة مصالحها».
ي�س�ت�ن��د ب � ��دوي وم� ��ن ي�ح�م�ل��ون
م�ع��ه ش�ع��ار «رب �ي��ع ط��راب�ل��س» ف��ي ت�ب��ري��ر تحركهم،
إلى أن «واقع املدينة يشهد تراجعًا نحو األسوأ كل
سنة ،ما يهدد بانفجار أوض��اع املدينة اجتماعيًا
وأمنيًا» ،ألن نسبة الفقر في املدينة كانت عام 1988
نحو  ،%6ف��إذا بها تصل اليوم ،بحسب إحصاءات
األمم املتحدة إلى .»!% 56
ينتظر القائمون على املشروع أن يقدم األخير خيارًا
جديدًا للمواطنني ،ويأملون أن تشهد باقي املناطق
ً
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة رب�ي�ع��ًا م �م��اث�لا ،ل�ك��ن ت�ف��اؤل�ه��م ال يخفي
قولهم إن «ن�ج��اح حراكنا م��ره��ون ب�ع��دم تراجعنا،
وفي تجاوب املواطنني معنا».
ل�ك��ن ع�ن��دم��ا ي�ت��م ل�ف��ت ن�ظ��ر ه��ؤالء إل��ى أن ال �ث��ورة ال
تكون بموعد مسبق ،وال ناعمة ،يوضح بدوي أننا
«تلقينا ن�ص��ائ��ح أم�ن�ي��ة ب��أن ال ن�ن��زل إل��ى ال �ش��ارع،
فاملدينة مستباحة وال نستطيع ّ
تحمل أي نتائج
ً
سلبية» ،قبل أن ي�ق��ول« :ب ��دال م��ن أن نلعن ال�ظ�لام،
علينا أن نضيء شمعة».

يهدف المشروع إلى
إسقاط المنظومة
السياسية في المدينة
ّ

ل��دى ش��رك��ات ال�ض�م��ان وإع ��ادة الضمان
وإب��رازه��ا ل �ل��وزارة ،وصيانتها .ل�ك��ن ،لم
ت�ت�ل��ف ال �ق��دي �م��ة ،وامل �ل �ي��ون��ان ب��ات��ا ث�لاث��ة
ب�ف�ع��ل ع�م�ل�ي��ات ال�ت�ه��ري��ب ع�ب��ر ال �ح��دود.
وإن ق� � ��ام ب� �ع ��ض امل� ��واط � �ن�ي��ن ب�ت �ط �ب �ي��ق
املرسوم بدفع مبلغ  1500ليرة الستبدال
ال� �ق ��دي� �م ��ة ب � ��أخ � ��رى ج � ��دي � ��دة ،ل �ك �ن �ه��م ال
يعرفون عن القارورة السيئة إال مظهرها
ال �خ��ارج��ي ف �ق��ط .وب��ال �ت��ال��ي ف�ه��م ليسوا
ع�ل��ى دراي ��ة ب��امل��واص�ف��ات ال�ت��ي ي�ح� ّ�دده��ا
معهد البحوث الصناعية ،وه��ي الجهة
ّ
ال��رس �م �ي��ة امل �ك��ل � ّف��ة إج� � ��راء ال ��رق ��اب ��ة على
ال �ق��واري��ر امل�ص��ن�ع��ة محليًا وامل �س �ت��وردة
أيضًا.
ّ
وف� ��ي ه� ��ذا اإلط � � ��ار ،ي� �ح ��ذر ف � ��ؤاد ق � ��ازان،
رئ� �ي ��س ن �ق��اب��ة ال �ع��ام �ل�ي�ن وم �س �ت �خ��دم��ي
شركات الغاز في لبنان ،ورئيس اتحاد
النقابات املتضامنة ،من أن «قوارير الغاز

ّ
امل��وج��ودة ف��ي البيوت كلها ،ه��ي بمثابة
قنابل موقوتة» ،مشيرًا إلى أن «جميعها
أص�ب��ح غ�ي��ر ص��ال�ح��ًا ل�لاس�ت�خ��دام» .وف��ي
حديث مع «األخبار» ،وصف قازان وضع
ال�ق��واري��ر ب�ـ«ال�ع��اط��ل ج� �دًا» ،الف�ت��ًا إل��ى أن
املشكلة تكمن في عدم قدرة املواطن على
ّ
تحمل زيادة التعرفة ،في حني أن الشركات
ال تأخذ هذه املسألة على عاتقها والدولة
عاجزة كالعادة عن معالجة هذا األم��ر».
وتالفيًا لتكرار حوادث اإلصابة بانفجار
قارورة ،طالب قازان بضرورة «استكمال
مشروع تبديل قوارير الغاز غير السليمة
واملهترئة ،والتي يصل عددها إلى ثالثة
م �ل�اي �ي�ن» ،م ��ن دون أن ي �ن �س��ى ال �ت��ذك �ي��ر
بضرورة «صيانة القوارير الجديدة التي
استبدلت منذ  ٦سنوات» .من جهة ثانية،
ي �ط��ال��ب ق� � ��ازان ب �ت �ح��دي��د «ال � � � ��وزارة آل�ي��ة
معينة ت�ف��رض ع�ل��ى ال�ش��رك��ات الصيانة
ّ
ال��دوري��ة ألن م��وزع ال�غ��از غير ق��ادر على
ّ
تحمل نفقات صيانة ال �ق��واري��ر» ،أو في
أحسن األح��وال «إع��ادة العمل باملرسوم
ال��ذي ص��در ع��ام  2003عبر زي ��ادة دوالر
واح ��د ع�ل��ى س�ع��ر ال� �ق ��ارورة ل�ي�ص�ب��ح 23
أل ��ف ل �ي��رة ل�ب�ن��ان�ي��ة ،ف �ش��رك��ات ال �غ��از لن
تتحمل عبء  100مليون دوالر» .وبعيدًا
ع��ن ال�ش��رك��ات ،ح��ذر ق ��ازان املستهلك من
«وج ��ود ن�ح��و  20م��رك �زًا لتعبئة ق��واري��ر
الغاز في لبنان غير مرخصة ،ما يشكل
خطرًا إضافيًا على املواطن».
�وات ع �ل ��ى ال� � �ق � ��رار ،ول ��م
م � ��رت ت �س ��ع س � �ن� � ٍ
ي�س�ت�ب��دل إال ال �ج��زء األول م��ن ال �ق��واري��ر.
خ� �ط ��وة ت �ب �ق��ى ن��اق �ص��ة م ��ا ل ��م ت�س�ت�ك�م��ل
باستبدال الجزء اآلخ��ر .بانتظار انتهاء
تلك العملية ،من ّ
يعوض على املواطن في
حال انفجرت القارورة القديمة في منزله..
وفي ظل غياب التأمني؟

