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لبنان

لبنان
قضية اليوم

تقرير

األجهزة األمنية والعسكرية في إسرائيل:
عدم االتفاق سيؤدي إلى أيام قتالية
علي حيدر
ليس أمرًا عابرًا أن ُيجمع كبار القادة
ّ
واألمنيني في كيان العدو
العسكريني
على أن عــدم التوصل الــى اتـفــاق مع
لبنان على ترسيم الحدود البحرية،
سيؤدي الى تصعيد عسكري نتيجة
خـ ـط ــوات عـمـلـيــاتـيــة س ـي ـقــدم عليها
ح ــزب ال ـل ــه ،س ـت ـتــدحــرج بــال ـضــرورة
الــى «أي ــام قتالية» ،كما كشف موقع
«وال ــا» العبري .يظهر هــذا اإلجماع
أن حــزب الـلــه نجح فــي أن يحفر في
الــوعــي الجمعي ملــؤسـســات التقدير
والـ ـق ــرار األم ـن ــي تـصـمـيـمــه وجـ ّ
ـديـتــه
فــي فــرض معادلته الـتــي أعـلــن عنها
أمينه العام السيد حسن نصر الله،
وأن إسرائيل غير ق ــادرة على ردعــه.
وأظ ـه ــرت م ـشــاركــة رؤسـ ــاء األج ـهــزة

عدم اتفاق يقود إلى مواجهة عسكرية،
فيما ال يوجد ّ
أي بديل يمكن إسرائيل
أن تــراهــن عـلـيــه لـثـنــي ح ــزب ال ـلــه عن
خياراته التي التزم بها.
ف ــي هـ ــذا ال ـس ـي ــاق ،أكـ ــد وزي ـ ــر املــال ـيــة
وعـ ـض ــو امل ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزاري امل ـص ـغــر
افيغدور ليبرمان بــأن «األم ــر األخير
الـ ـ ــذي ن ـب ـحــث ع ـن ــه ه ــو م ــواج ـه ــة مــع
لبنان» في موقف يؤشر إلى االتجاه
العام للخيار اإلسرائيلي .ولــم ّ
يفوت
ليبرمان املـعــروف بمواقفه املتطرفة،
فرصة تكرار التهديدات اإلسرائيلية
وإن بعبارات قديمة  -جديدة انــه في
حــال «هــاجــم حــزب الـلــه منصة الـغــاز
وفـ ـ ـ ــرض ع ـل ـي ـن ــا م ــواجـ ـه ــة سـنـمـحــو
الـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة» ،مــع ان ــه يعلم
بــأن ذلــك سـيــؤدي إلــى تدمير مشابه
فــي تــل ابـيــب .وكشف ليبرمان بعض

مــا دار خــال جلسة املجلس الــوزاري
املصغر حول إمكانية نشوب مواجهة
عسكرية محدودة بالقول« :لن نسمح
بـ ـ ـ ــادارة تـ ـب ــادل ض ــرب ــات م ـ ـحـ ــدودة»،
م ــوضـ ـح ــا أن «الـ ـتـ ـج ــرب ــة تـ ـ ــدل عـلــى
أن أم ـ ــورا ك ـهــذه ت ـخــرج بـبـســاطــة عن
ال ـس ـي ـطــرة» ،وه ــو مــا يـعـنــي أن هناك
تــوجــه فــي املـجـلــس الـ ـ ــوزاري لتجنب
هذا السيناريو أيضا.
بـ ــال ـ ـتـ ــوازي مـ ــع هـ ـ ــذه املـ ـ ــواقـ ـ ــف ،نـقــل
ّ
موقع «وال ــا» عــن مصدر مطلع على
تفاصيل النقاش فــي جلسة املجلس
الوزاري املصغر أنه كان هناك إجماع
على أن الـبــديــل مــن االت ـفــاق يمكن أن
يـ ــؤدي ال ــى تـصـعـيــد ،وأنـ ــه ف ــي وضــع
ك ـهــذا ،هـنــاك احـتـمــال كبير ملــا سـ ّـمــاه
«ســوء تقدير» من قبل حــزب الله ،في
إشارة الى قراره باإلقدام على خطوات

عسكرية صاخبة ،يمكن أن تؤدي الى
عدة أيام قتالية .وهو موقف ينطوي
أيـ ـض ــا ع ـل ــى إق ـ ـ ـ ــرار بـ ـ ــأن الـ ـط ــرف ــن ال
يريدان التدحرج نحو حرب واسعة.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف املـ ـ ــوقـ ـ ــع اإلس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــي إن
الجلسة شـهــدت تقديم ص ــورة وضع
عــن املـفــاوضــات مــع لبنان وتفاصيل
االق ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــراح ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي ،واالقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراح
األميركي ،واملوقف اإلسرائيلي .وفي
تعبير عــن م ــدى الـقـلــق ال ــذي يحضر
لـ ــدى ال ـج ـه ــات األم ـن ـي ــة وال ـس ـيــاس ـيــة
مــن عــدم وجــود ضمانات ملــا قــد يقدم
عليه حــزب الله من رسائل عملياتية
أو عمليات عـسـكــريــة ،نــوقـشــت خــال
الجلسة أيضًا «استفزازات» حزب الله
ضــد منصة «ك ــاري ــش» ،وال ـخــوف من
أن يقدم على عمليات أخــرى ،كما أكد
املصدر .وكان الفتًا أن املجلس ناقش

لبنان تجاوز
«قطوعًا كبيرًا»
مع موسكو

أيـضــا انـعـكــاس ان ـتــزاع لبنان حقوقه
إيجابًا على صورة املقاومة لدى الرأي
العام اللبناني ،إذ رأى رئيس األركان
وم ـ ـسـ ــؤولـ ــون رف ـي ـع ــو املـ ـسـ ـت ــوى فــي
األجـهــزة األمنية ،بحسب «وال ــا» ،أن
ّ
«معني باستخدام االتفاق
حزب الله
ك ـصــورة نـصــر فــي الـســاحــة الداخلية
اللبنانية» .واأله ــم أن النتيجة التي
خـ ـلـ ـص ــت إلـ ـيـ ـه ــا الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،ب ـح ـســب
املوقع اإلسرائيلي نفسه ،أنه ال يوجد
ات ـف ــاق تـسـتـخــرج بـمــوجـبــه إســرائـيــل
ال ـغــاز مــن دون أن يـكــون لـلـبـنــان حق
االستخراج ،وأنه في هذه الحالة فإن
احـتـمــاالت االنـفـجــار ستكون مرتفعة
ّ
جـدًا .وكما هي الـعــادة ،علق املتحدث
باسم الجيش على تقرير «والال» ،بأن
ّ
ما يتم تداوله
«الجيش ال يتطرق الى ّ
في جلسات مغلقة ومصنفة سرية».
(أ ف ب)

افيغدور ليبرمان:
آخر ما نبحث عنه هو
مواجهة مع لبنان
األم ـن ـيــة والـعـسـكــريــة (رئ ـي ــس أرك ــان
الـ ـجـ ـي ــش أفـ ـي ــف ك ــوخ ــاف ــي ورئـ ـي ــس
االسـ ـتـ ـخـ ـب ــارات ال ـع ـس ـكــريــة أه ـ ــارون
ح ــال ـي ـف ــا ورئ ـ ـيـ ــس دائ ـ ـ ـ ــرة األب ـ ـحـ ــاث
عميت ســاعــر ورئـيــس املــوســاد ددي
برنياع ورئـيــس الـشــابــاك رونــن بار
ومستشار األمن القومي إيال حولتا)
أن امل ـن ــاق ـش ــات ف ــي ج ـل ـســة املـجـلــس
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزاري امل ـ ـص ـ ـغـ ــر ك ـ ــان ـ ــت ش ــام ـل ــة
لـكــل ال ـجــوانــب األم ـن ـيــة والـسـيــاسـيــة
وال ـع ـس ـكــريــة ،وت ـه ــدف اس ـت ـن ــادًا الــى
ذلــك إلــى اتخاذ قــرار حاسم في شأن
امل ـفــاوضــات ح ــول ال ـح ــدود البحرية
م ــع ل ـب ـنــان ،عـلـمــا ب ــأن ال ـج ـلـســة أتــت
فــي أعـقــاب زي ــارة املـبـعــوث األميركي
ع ــام ــوس هــوك ـش ـتــن لـ ــ«إس ــرائـ ـي ــل»،
قادمًا من لبنان حيث سمع بوضوح
أن الوقت يضيق.
ومــع أن الــدور الــذي تقوم به األجهزة
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة والـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ه ـ ــو ت ـق ــدي ــم
الـتـقــديــرات وال ـتــوص ـيــات ،وأن الـقــرار
الـ ـنـ ـه ــائ ــي يـ ـبـ ـق ــى ف ـ ــي ي ـ ــد املـ ـسـ ـت ــوى
ال ـس ـي ــاس ــي ،إال أن م ــا أدل ـ ــت ب ــه هــذه
األجهزة وضع القيادة السياسية أمام
خيارين :أولهما هــدوء أمني يستلزم
اتفاقًا ّ
يلبي مطالب لبنان ،وثانيهما

تقرير

انفجار المرفأ :تعطيل التحقيق يدخل عامه الثالث
ميسم رزق
لم يبحث مجلس القضاء األعلى ،في
الجلسة التي عقدها قبل يومني ،في
مرسوم تعيني قضاة محاكم التمييز
الذي أعاده وزير العدل هنري خوري
إلــى رئيس املجلس القاضي سهيل
ّ
عبود إلعــادة النظر فيه ،بعد رفض
وزير املالية يوسف الخليل توقيعه
ل ــ«ع ــدم م ــراع ــاة ال ـت ــوازن الـطــائـفــي».
الجلسة التي َ
غاب عنها املدعي العام
الـتـمـيـيــزي غ ـســان ع ــوي ــدات ،أرج ــأت
ال ـب ـح ــث فـ ــي املـ ــرسـ ــوم إل ـ ــى مـ ــا بـعــد
العطلة القضائية ،علمًا بــأن ّ
عبود
وفريقه في «العدلية» حاوال اإليحاء،
ع ـش ـي ــة ذك ـ ــرى انـ ـفـ ـج ــار املـ ــرفـ ــأ ،ب ــأن
امللف «غير م ـتــروك» ،وأع ــادا تعويم
املحقق العدلي في القضية القاضي

طارق البيطار إعالميًا .فيما ال يزال
ع ـبــود ُم ـص ـ ّـرًا عـلــى حـمــايــة الـبـيـطــار
م ــن خـ ــال تـعـطـيــل الـ ــدعـ ــاوى ومـنــع
امل ـ ّـس ب ــه .وف ــي ه ــذا ال ـس ـيــاق ،علمت
«األخبار» ،أن البيطار زار «العدلية»
أخيرًا ،والتقى عبود سرًا في حضور
الـقــاضـيــة ج ـمــال خ ــوري ال ـتــي كانت
تنظر في طلبات نقل الدعوى املقدمة
من موقوفني في قضية املرفأ لتعيني
محقق عدلي آخر!
وبـمـعــزل عــن «شـبـهــة» هــذه الــزيــارة،
علمت «األخبار» أن خــوري لم تأخذ
قــرارًا في طلبات نقل الدعوى من يد
الـبـيـطــار وال ـت ــي ت ـق ـ ّـدم بـهــا ع ــدد من
املوقوفني ،من بينهم رئيس اللجنة
ّ
املؤقتة إلدارة واستثمار مرفأ بيروت
حسن قريطم واملــديــر الـعــام السابق
لـ ـلـ ـجـ ـم ــارك ب ـ ـ ــدري ض ــاه ــر ورئـ ـي ــس

املـ ـيـ ـن ــاء فـ ــي املـ ــرفـ ــأ م ـح ـم ــد امل ــول ــى،
رغـ ــم اك ـت ـم ــال ال ـت ـب ـل ـي ـغــات ،م ـتــذرعــة
ب ــأن امل ـلــف «ال ي ــزال قـيــد الـ ــدرس من
قبل املستشارين فــي الـغــرفــة» حتى
ّ
ح ــل ــت الـعـطـلــة ال ـق ـضــائ ـيــة .وب ـم ــا أن
ُ
خـ ـ ــوري س ــتـ ـح ــال إل ـ ــى ال ـت ـق ــاع ــد فــي
 25أيـ ـ ـل ـ ــول ،بـ ـع ــد أي ـ ـ ــام ق ـل ـي ـل ــة عـلــى
انتهاء العطلة ،فــإن ذلــك يعني أنها
تقصدت رفع امللف عن كاهلها ،بعد
ّ
تـلــقـيـهــا ن ـصــائــح م ــن ع ـب ــود «ب ـعــدم
ّ
عشية الــذكــرى» .وبــات
بـ ّـت الطلبات
ّ
واضحًا أن التعطيل في بت الدعاوى
هو من أجل حماية البيطار فقط ،مع
أن امل ــادة  340مــن أص ــول املحاكمات
ّ
ال ـج ــزائ ـي ــة ت ـن ـ ّـص ع ـل ــى أن «ت ـت ــول ــى
إحدى الغرف الجزائية لدى محكمة
التمييز مهمة الفصل في طلب نقل
ال ـ ــدع ـ ــوى مـ ــن م ــرج ــع ق ـض ــائ ــي إل ــى

آخ ــر .وت ـقـ ّـرر رفــع يــد مــرجــع قضائي
فــي التحقيق أو الحكم عــن الــدعــوى
وإحـ ــال ـ ـت ـ ـهـ ــا إلـ ـ ـ ــى م ـ ــرج ـ ــع آخـ ـ ـ ــر مــن
الــدرجــة ّنفسها ملتابعة النظر فيها،
ّ
املختص
إمــا لـتـعــذر تشكيل املــرجــع
ً
أص ـ ــا أو ل ــوق ــف س ـيــر الـتـحـقـيــق أو
املحاكمة أو للمحافظة على السالمة
العامة وسير العدالة» ،وهنا الطلب
ل ـي ـ َـس بـسـبــب االرتـ ـي ــاب ّم ــن املـحـقــق
الـعــدلــي ،بــل بسبب ت ـعــذر استكمال
التحقيقات.
في كل األحوال ،لم ُ
يعد امللف بالنسبة
إلـ ــى الـ ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة أو امل ــراج ــع
الـقـضــائـيــة س ــوى م ــادة لالستثمار،
ّ
ّ
بعدما أصـبــح مسلمًا بــه ب ــأن الذين
صدرت في حقهم مذكرات توقيف لن
ّ
يخضعوا لها ،كما أن البيطار سيظل
محققًا عدليًا ما دام عبود و«حزبه»

ال ـق ـضــائــي وال ـس ـي ــاس ــي واإلع ــام ــي
ّ
يـحـمـيــه .وب ــال ـت ــال ــي ،فـ ــإن املــوقــوفــن
فــي القضية حتى اآلن ،هــم وحدهم
ضحايا تعطيل امللف ،بعدما رفض
مــرارًا البيطار إخــاء سبيلهم ،علمًا
بأن بينهم من ّ
قدم وثائق تثبت عدم
َ
مـســؤولـيـتــه .وكـ ــان امل ـخ ــرج الــوحـيــد
ّ
ل ـحــل ه ــذه املـعـضـلــة هــو ب ـ ّـت طلبات
نقل الدعوى .فحتى توقيع املرسوم
ـاك ــم
ل ـت ـع ـي ــن رؤس ـ ـ ـ ــاء أصـ ـيـ ـل ــن مل ـح ـ ِ
التمييز إلعــادة النصاب إلى الهيئة
العامة للمحكمة ،إذا ّ
تم ،قد ال يضمن
بـ ّـت الــدعـ ّـاوى املقدمة أمامها فــي ما
خ ـ ّـص ك ــف ي ــد ال ـب ـي ـطــار ع ـن ـهــا ،وقــد
تتأجل ألكثر من سبب وسبب لتبقى
ال ـحــال عـلــى مــا هــي عـلـيــه ،اسـتـمــرار
تعطيل التحقيق مع دخول القضية
عامها الثالث.

عبد الله قمح
طــويــت قـضـ ّـيــة ال ـبــاخــرة «لــوديـسـيــا»
التي احتجزت ألربـعــة أيــام فــي مرفأ
طــراب ـلــس ،وع ـلــى مـتـنـهــا كـمـيــات من
الطحني الــروســي ،أم ــس ،بعد تراجع
ق ـ ـضـ ــاء ال ـع ـج ـل ــة ف ـ ــي الـ ـشـ ـم ــال عــن
الحجز الصادر عنه السبت املاضي،
إث ـ ــر ادعـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة األوكـ ــران ـ ـيـ ــة
فـ ــي ب ـ ـيـ ــروت ب ـ ــأن ح ـم ــول ــة ال ـب ــاخ ــرة
«مسروقة» من األراضــي األوكرانية.
وعلمت «األخـبــار» أن قاضية األمــور
املستعجلة بــاإلنــابــة ،القاضية زينب
رباب ،أصدرت أمس (مع انتهاء مهلة
الحجز الثانية املمددة ملدة  72ساعة)،
ق ــرارًا بقبول االعـتــراض الــذي ّقدمته
الوكيلة القانونية للسفارة الروسية
في بيروت ،منال عيتاني ،وفك الحجز
عن الباخرة.
وبـ ــدأ ال ـ ُـع ـم ــال ت ـفــريــغ ال ـط ـحــن (نـحــو
 5آالف طـ ــن) ،ف ــور صـ ــدور ال ـق ــرار،
بعدما أش ــرف األم ــن الـعــام على أخذ
عـ ّـيـنــات مـنــه إلج ــراء اخ ـت ـبــارات عليه
في مختبرات الجامعة األميركية في
بيروت خشية ّ
تعرضه للتلف بسبب
ارتفاع درجات الحرارة.
ق ــرار رب ــاب ج ــاء إث ــر مـعـلــومــات عن
احتمال تطور القضية في اتجاهات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة سـ ـلـ ـبـ ـي ــة ،وخـ ـص ــوص ــا
بعدما تنامى إلــى السفارة الروسية
احتمال تمديد الحجز على الباخرة
ل ـل ـمــرة ال ـثــال ـثــة .وب ـح ـســب مـعـلــومــات
«األخبار» ،كانت خيارات عدة ُتدرس
فــي الـسـفــارة ،مــن بينها رفــع رسالة
إلــى وزارة الخارجية اللبنانية ُتعبر
ع ــن ان ــزع ــاج مــوس ـكــو م ــن عـمـلـيــات
الـتـضـيـيــق ع ـلــى امل ـص ــال ــح الــروس ـيــة
ف ــي ب ـي ــروت ،وش ـع ــوره ــا ب ـم ـحــاوالت
مـ ـقـ ـص ــودة لـ ـت ــأزي ــم الـ ـع ــاق ــة م ـع ـهــا،
وخـ ـص ــوص ــا أن الـ ـسـ ـف ــارة ت ـقــدمــت
بمستندات إلى القضاء تؤكد قانونية
الـ ـبـ ـض ــاع ــة وم ـ ـصـ ــدرهـ ــا وه ــوي ـت ـه ــا
ومسار رحلة الشحن وانطالقها من
األراضي الروسية.
إلـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،ت ـ ـقـ ــدم وكـ ـ ـ ــاء الـ ـسـ ـف ــارة
السورية فــي بـيــروت بطلب اعتراض
ع ـل ــى ح ـج ــز الـ ـب ــاخ ــرة لـ ــدى «ق ـض ــاء
العجلة» لكونها تحمل العلم السوري
ومسجلة في مدينة الالذقية ،كما ّقدم
مـحــامــي ال ـس ـفــارة الـتــركـيــة عريضة
أخ ـ ــرى لـ ـك ــون ال ـب ـض ــائ ــع مـشـحــونــة
وأكــدت
ملصلحة رجــل أعـمــال تــركــيّ .
العريضتان أن عملية الحجز «غير
قانونية وتفتقر إلــى أبـســط املعايير
وال تخضع للشروط القانونية وفيها
تجاوزات واضحة».
ّ
إلى ذلك ،تبي أن البيانات التي ّقدمتها
الـ ـسـ ـف ــارة األوك ــرانـ ـي ــة إلـ ــى ال ـق ـضــاء
املستعجل فــي الـشـمــال تستند إلــى
تقارير صحافية أجنبية تشير إلى
رســو الـبــاخــرة فــي مــرفــأ فيودوسيا
في  9تموز املــاضــي .ووصــف وكالء
السفارة األوكرانية املرفأ بأنه «محتل
ومـغـلــق يـقــع فــي شـبــه جــزيــرة الـقــرم
التي يحتلها االتحاد السوفياتي (!)»،
وأن كميات القمح والشعير والطحني
املحملة على منت الباخرة «مسروقة
مدينتي ميكواليف
مــن مـخــازن فــي
َ
وخ ـ ـيـ ــرسـ ــون األوكـ ــران ـ ـي ـ ـتـ ــن ال ـل ـتــن
تشهدان معارك بني القوات األوكرانية
والروسية.
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ّ
ّ
جنبالط والسنة في الرئاسيات:
على مفترق بين الموارنة وحزب الله
تقرير

ّ
يقارب الفريق السني معارضته
لحزب الله والرئاسيات من
موقع القوى المتشرذمة،
ّ
ويفتش رئيس الحزب التقدمي
االشتراكي وليد جنبالط في
فتحه الملف الرئاسي عن
حليف ماروني .وكالهما
ّ
يعبران عن ضبابية في مقاربة
خصومتهما لحزب الله
هيام القصيفي
ي ـح ـفــل ش ـه ــر آب ب ـم ـح ـط ــات مـفـصـلـيــة،
قـبــل أن يــرتـبــط بــانـفـجــار املــرفــأ ومـئــات
ال ـض ـحــايــا وامل ـص ــاب ــن وت ــدم ـي ــر نصف
العاصمة .في السابع من آب  ،2001كانت
مصالحة الجبل واألحداث التي رافقتها،
ّ
وكرست منذ ما قبل االنسحاب السوري
بداية عالقات حوارية جدية بني القوى
امل ـس ـي ـح ـيــة امل ـع ــارض ــة ورئـ ـي ــس ال ـحــزب
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط الذي
كان قد القى نــداء مجلس املطارنة وبدأ
ّ
لتحول سياسي جذري .لكنها،
التمهيد
ـاق في
ـ
ـ
ت
ـام
ـ
ـ
م
أ
ـق
ـ
ي
ـر
ـ
ط
ـ
ل
ا
ـت
ـ
ح
ـ
ت
ـ
ف
أيـ ـض ــا،
ٍ
منتصف الطريق للرئيس الراحل رفيق
الحريري ّ
ضد ما ّ
سماه حينها «النظام

األم ـنــي» فــي عـهــد الــرئـيــس إمـيــل لـحــود.
ف ــي ع ــام  ،2005م ــع اغ ـت ـي ــال ال ـح ــري ــري،
صار «الحلف الثالثي» واقعًا بني القوى
املـسـيـحـيــة امل ـع ــارض ــة وت ـي ــار املـسـتـقـبــل
ب ـ ــزع ـ ــام ـ ــة ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس س ـ ـعـ ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري
وجنبالط ،فكانت قوى  14آذار.
اليوم ،في ذكرى مصالحة الجبل وانفجار
الرابع من آب ،كل املشهد السياسي ليس
على ما يرام ،بني هذه القوى نفسها التي
بات جنبالط واملستقبل فيها على توتر
دائم بعد خالفات جوهرية بني ّ
مكونات
ّ
املعارضة ،حزبيني ومستقلني .قبل نحو
عشرين عامًا ،كان الخصم املعلن سوريا.
اليوم خصم القوى الثالث هو حزب الله.
وكـمــا يختلف الـخـصــم ،تختلف طريقة
مقاربة التعاطي معه.
الـ ـ ــى أمـ ـ ــد قـ ــريـ ــب ،كـ ـ ــان ال ــرئـ ـي ــس سـعــد
ال ـح ــري ــري ال يـ ــزال ي ـمـ ّـد ج ـس ــورًا معلنة

وواض ـ ـ ـحـ ـ ــة م ـ ــع ّ ح ـ ـ ــزب الـ ـ ـل ـ ــه ،وال ـ ـحـ ــزب
الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان يـ ـف ــض ــل ب ـ ـقـ ــاءه فـ ــي ل ـب ـنــان
وفـ ــي ال ـع ـم ــل ال ـس ـي ــاس ــي ب ــادل ــه بــامل ـثــل.
ّ
ك ــان الـحــريــري يـتــذكــر حـلـفــاءه األقــربــن
فــي مـنــاسـبــات االغ ـت ـي ــاالت ،لـكـنــه فعليًا
ص ــاغ فــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة تـفــاهـمــات
م ــع خ ـص ــوم ح ـل ـفــائــه .ح ـتــى ح ــن طــرح
ت ــرش ـي ــح رئـ ـي ــس تـ ـي ــار امل ـ ـ ــردة سـلـيـمـ ّـان
فرنجية ،اعتبروا طرحه أقرب الى تبني
خ ـ ـيـ ــارات ح ـل ـف ــاء سـ ــوريـ ــا ،ولـ ـي ــس حــل
الفراغ الرئاسي .ومنذ أن غادر الحريري
ال ـع ـم ــل ال ـس ـي ــاس ــي ،ت ـض ـع ـضــع ال ـفــريــق
السني املعارض ،ولم تسهم االنتخابات
النيابية إال في تأكيد شرذمته ،الى ّ
الحد
ال ــذي أصبحت فيه الـخــافــات الداخلية
وردود الفعل على حلفاء األمس متقدمة
على الصراع السياسي الجوهري .وعلى
رغ ــم ّب ـقــاء ن ــواة أســاسـيــة مــن املـعــارضــة
ال ـســن ـيــة ال ــى ج ــان ــب ال ـف ـكــرة األســاس ـيــة
الـتــي نتجت عــن عــام ّ ،2005
يعبر عنها
الرئيس فــؤاد السنيورة وعــدد محدود
ج ـدًا مــن ال ـن ــواب الـحــالـيــن والـســابـقــن،
إال أن الحقيقة تقتضي أيضًا االعتراف
ب ــأن ه ـن ــاك ض ـبــاب ـيــة ف ــي م ـق ــارب ــة كــامــل
الـ ـف ــري ــق ال ـس ـن ــي ف ــي م ـع ــارض ـت ــه ح ــزب
ال ـلــه .لــم يظهر تـجــانــس الـفــريــق السني
معارضته في الشكل الذي كان متوقعًا،
وال سيما مع انتخاب نواب جدد ،ومنهم
تغييريون يوالون صراحة حزب الله ،أو
ّ
املستجدة
ظلوا على حياد في األحــداث
وح ــاول ــوا اإلض ـ ــاءة عـلــى زوايـ ــا ال تـمــتّ
بـصـلــة لـلـمـلـفــات امل ـط ــروح ــة .م ــا حصل
ف ــي م ــوض ــوع امل ـ ـطـ ــران م ــوس ــى ال ـح ــاج
ومــا سبقه وتــاه يؤكد ذلــك .صحيح أن
الحريري أرسل مستشاره غطاس خوري
ّ
وحجة الحريري
الــى الديمان تضامنًا،
ٍّ
ف ــي ع ــدم تعليقه أن ــه مـتـخــل ع ــن العمل
ال ـس ـيــاســي ،وأن ال ـس ـن ـيــورة زار الــراعــي
في موقف أكثر صراحة ووضوحًا ،كما
الحرس القديم ،إال أن هناك نتيجة أولية
ملا حصل في العالقة بني ّ
مكونات ثالثة،
ّ
ّ
هي أن الفريق السني ،في مرحلة تشتت
وأزمة سياسية حادة ،يسير على طريق
وع ــرة لــن توصله الــى أن يـكــون حاضرًا
في االنتخابات الرئاسية التي سيكون
ل ـح ــزب ال ـل ــه ك ـلـمــة ّ ف ـي ـهــا .وس ـي ـك ــون من
الصعب على الـســنــة الــذيــن كــانــوا طرفًا
أساسيًا في االنتخابات الرئاسية منذ

(هيثم الموسوي)

االسـتـقــال وحـتــى الـيــوم ،أن يستعيدوا
في مهلة زمنية مقتضبة دورًا في غياب
ّ
مرجعياتهم وتقلص تحالفاتها .وحتى
اآلن ،ال يـظـهــر ال ـت ـعــويــض واض ـح ــا في
اس ـت ـع ــادة كــامــل الـ ـح ــرارة م ــع امل ـكــونــات
املارونية ،التي يفترض أن يكون لها دور
في االنتخابات ،كجزء من أدوات الصراع
مع حزب اللهّ .
في موازاة السنة ،أطلق جنبالط معركة
رئـ ــاسـ ــة الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة فـ ــي ت ـفــاص ـي ـل ـهــا
ومــواص ـفــات ـهــا وأدوارهـ ـ ـ ــا .يـمـكــن الـقــول
ب ـح ـســب س ـيــاس ـيــن إن ج ـن ـبــاط يفتح
باب االنتخابات الستعادة مركزية دوره
التي
السياسي ،بعد نتائج االنتخابات ّ
ي ــدرك حقيقتها الــداخـلـيــة املـ ـ ّـرة ،بغض
الـنـظــر عــن األرقـ ــام وامل ـقــاعــد ،ألن ــه يــدرك
ً
فـ ـع ــا م ـع ـنــى ال ـخ ـس ــائ ــر الـ ـت ــي سـ ّـجـلـهــا
وح ـج ــم األصـ ـ ـ ــوات ال ـت ــي ح ـصــل عـلـيـهــا

جنبالط يفتح باب
االنتخابات الستعادة
مركزية دوره السياسي

وتــأثـيــراتـهــا ،مــن وصــل أو لــم يصل الى
املجلس النيابيّ .
يشرع جنبالط الباب
أمام دور مركزي وهو يفتش في الوقت
ّ
نفسه عن حليف ماروني قد يجد ضالته
فيه عند الرئيس املقبل .وهــذه الحاجة
التي بدأت تحديدًا بعد اغتيال الحريري،
ح ـي ــث ف ـق ــط ال ـس ـن ــد ال ـس ـن ــي وال ـح ـل ـيــف
القوي ،لم يستطع تعويضها في عالقته
مع رئيس حــزب الـقــوات الدكتور سمير
جـعـجــع ،بـعــدمــا ظـهــر أن الـثـقــة بينهما
ّ
مـ ـفـ ـق ــودة ،ول ـع ــل ـه ــا ب ـن ـيــت ع ـل ــى ق ــواع ــد
غير سليمة .لكن ذلــك ال يمنع جنبالط
مــن حــرصــه ال ــدائ ــم عـلــى تحييد الجبل
وف ــي اس ـت ـمــرار ثــابــت ملــا عـمــل عـلـيــه في
مصالحة الـجـبــل مــع الـبـطــريــرك الــراحــل
مار نصر الله بطرس صفير.
ف ــي أدائـ ـ ــه ف ــي األح ـ ـ ــداث األخ ـ ـيـ ــرة ،بــدت
ّ
التنصل
مــواقــف جـنـبــاط امل ـس ــارع ال ــى
من أموال وصلت الى لبنان عبر املطران
الـ ـح ــاج ،وتــوج ـي ـهــه االنـ ـتـ ـق ــادات يمينًا
ً
وشماال ،وفتحه قنوات اتصال مع حزب
ال ـل ــه ،أقـ ــرب ال ــى خ ــانــة ال ـق ـلــق أك ـثــر منه
ّ
املستجد.
إلى خانة النفي أو التموضع
وهــذا القلق بــات مع اقـتــراب الرئاسيات
يأخذ حجمًا أكبر ،في البحث عن حليف
استراتيجي ،وفــي إعــادة طمأنة الجبل.
فـمــع األزمـ ــات الـكـبـيــرة تـتـغـ ّـيــر حــاجــاتــه.
ورئــاســة الـجـمـهــوريــة تـمـ ّـهــد لــه الطريق
الس ـ ـت ـ ـعـ ــادة تـ ـ ـ ـ ــوازن م ـ ــا ف ـ ــي املـ ـحـ ـط ــات
الصعبة.

تقرير

ترك رئيس مجلس إدارة «االعتماد المصرفي» ...في السجن
رضوان مرتضى
أوقف األمن العام ،أول من أمس ،رئيس
مجلس إدارة بنك االعـتـمــاد املصرفي
ط ــارق خليفة فــي م ـطــار ب ـيــروت على
خ ـل ـف ـيــة ب ـ ــاغ ب ـح ــث وتـ ـح ـ ٍّـر أص ــدرت ــه
املحامية العامة االستئنافية القاضية
نازك الخطيب ،جراء دعوى تقدمت بها
املحامية ندى بوسليمان ،ابنة شقيق
الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق ك ـم ـيــل بــوس ـل ـي ـمــان،
ال ـتــي تـمـلــك أسـهـمــا تفضيلية بقيمة
ّ
مليون و ٢٠٠ألف دوالر ،الدعائها بأن
ّ
امل ـص ــرف تـخــلــف ع ــن تـســديــد األربـ ــاح
جراء خسائر املصرف.
وت ـق ــدم ــت ب ــوس ـل ـي ـم ــان ب ـش ـك ــوى ضــد
امل ـ ـصـ ــرف وخ ـل ـي ـف ــة ب ـت ـه ـمــة ال ـت ــزوي ــر
والـ ـ ـت ـ ــاع ـ ــب فـ ـ ــي م ـ ـيـ ــزان ـ ـيـ ــة امل ـ ـصـ ــرف
وبياناته للتهرب من دفع أرباح األسهم.
ّ
في املقابلّ ،
ردت مصادر املصرف بأن
ّ
خسائر املـصــرف حقيقية وال يترتب
لصاحبة األسهم التفضيلية أي أرباح.
وتـ ـق ـ ّـدم وك ـي ــل خ ـل ـي ـفــة ،امل ـح ــام ــي بــول
حــرب ،بتبرير لعدم حـضــوره بذريعة

وج ـ ـ ــوده خـ ـ ــارج ل ـب ـن ــان ووج ـ ـ ــود مـنــع
سفر بحقه صــادر عــن القاضية غــادة
عون ،وطلبت القاضية نازك الخطيب
ّ
حركة دخوله وخروجه وسطرت بالغ
بحث وتـحـ ٍّـر بحقه .ولــدى عــودتــه إلى
بيروت ،أوقف خليفة في املطار وأحيل
إلــى قــاضــي التحقيق فــي جبل لبنان
بسام الحاج الذي قرر تركه لقاء كفالة
مالية قيمتها مليار و ٨٧٥مليون ليرة
لبنانية ُس ّددت بموجب شيك مصرفي
ّ
وب ـم ــواف ـق ــة ال ـج ـه ــة امل ــدعـ ـي ــة .غ ـي ــر أن
املحامية العامة االستئنافية استأنفت
قرار الترك ليبقى خليفة موقوفًا ،على
ّ
أن يـحــال املـلــف إلــى الهيئة االتهامية
ّ
في جبل لبنان .وعلمت «األخـبــار» أن
ّ
استئناف الترك مرده إلى أن موضوع
الجريمة ال يتعلق فقط بحقوق املدعية،
إنما بحقوق اآلخرين املتعاملني .ورأت
ّ
أن وج ــود تـقــريــر مــراقـبــة يـتـحــدث عن
ت ــزوي ــر ف ــي ال ـب ـي ــان ــات ي ـف ــرض وج ــود
ً
ّ
شـبـهــة ت ـهـ ّـرب ضــريـبــي ،ف ـضــا عــن أن
قاضي التحقيق لم يسأل املدعى عليه
عن تقارير ّ
مفوضي املراقبة.

حق الرد
ورد في «األخبار» ( )2022/08/03خبر حول توقيف رئيس مجلس إدارة
االعتماد املصرفي ش.م.لّ .
تضمن معلومة خاطئة مفادها بأن السيد طارق
ّ
تمنع ّ
ملرتني عن املثول أمام القضاء لالستماع إليه ،فصدر بحقه بالغ
خليفة
ّ
وتحر.
بحث
ّ
يهم االعتماد املصرفي ش.م.ل .أن يوضح أن خبر التمنع عن املثول أمام
ّ
ّ
ـار من الصحة وال يمت للحقيقة بــأي صلة .وفي الحقيقة ،لقد
القضاء عـ ٍ
ّ
تعذر تبليغ الشكوى إلى رئيس مجلس إدارته السيد طارق خليفة بسبب
ـي محضر
وج ــوده حينها خــارج األراض ــي اللبنانية ،وفــق مــا هّــو ثابت فـ ّ
الشكوى .هذا مع التأكيد أن تعميم بالغ البحث والتحري عند تعذر التبليغ
يشكل مخالفة ثابتة لألصول والقوانني ،وأن الشكوى غير مبنية على أي
أساس واقعي وال ّأي ّ
مسوغ قانوني صحيح ،وال تستوجب التوقيف في
ّأي حال.
االعتماد املصرفي ش.م.ل.
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انفجار
لبنان الكبير
جمال غصن
ّ
ثمانينيات القرن املاضي ،وحتى
في
ّ
تسعينياته ،كان شائعًا استخدام
في
تعبير «قبل األحداث» كنقطة فصل زمنية
ترمز إلى فترة ما قبل الثالث عشر من
نيسان من عام  .1975في الذاكرة العامة
للجيل َالذي عايش «األحداث» ّثمة فصل
َ
َ
بني عال ْي وزمن ْي مختلف ْي ،ما قبلها
وما بعدها .طبعًا «األحداث» لم تكن محدودة بما حدث
يوم الثالث عشر من نيسان ،أو بما حدث على منت باص
كان ّ
مارًا في ٍّ
حي بيروتي (وإن كان التقسيم اإلداري
ّ
يصنفه ّكبلدة في املنت الجنوبي) .األحداث تسارعت
وبات لكل لبناني الثالث عشر من نيسانه ،عاش فيه
االنتقال من عالم ما «قبل األحداث» إلى زمن «األحداث».
ٌ
َ
أحداث عدةّ ،
لكن األمور كانت
أحداث 1975
طبعًا سبقت
تعود إلى طبيعتها نسبيًا ولم تفصل الذاكرة الجماعية
بني عوالم مختلفة عند حدوثها .بعد مرور بضع سنني
على بداية الحرب األهلية لم تعد الذاكرة ّ
تفرق بني نيسان
وبني أيلول ،أو بني  75وبني  ،76أو بني حدث وبني آخر.
األحداث» كان العالم أجمل ،إذ إن
ما تذكره ٌهو أن «قبل ّ
قادر على َمحو كل عيوب ذلك العالم لتضخيم
الحنني
بشاعة الحاضر املعيش ،فبشاعة تلك الحقبة ّأهلت
األرضية لـ«األحداث» األهلية.
لم يعد تعبير «قبل األحداث» يعني اليوم ما كان يعنيه
البعيد ،وخاصة أن لبنان عاش
في فترة باتت من املاضي
ّ
مذاك .لكن رغم ّكل ما ّ
على لبنان،
مر
أحداثًا وأحداثًا
َ
ً
َ
قد يكون الرابع من آب حدثًا فاصال بني عال ْي وزمنني
للجيل الذي عايشه .لم تكن فترة ما قبل  4آب زمنًا
ً
ّ
لرومانسيي لبنان الستينيات وصف
جميال ،كما يحلو
تلك املرحلة من تاريخ هذا الكيان ،لكنها كانت فترة لم
يمت فيها األمل بإنقاذ لبنان ُ
بعد ،وإن كان ذلك األمل
الباقي يلفظ أنفاسه األخيرة حينها .كان هناك من يعيش
وهم ثورة رغم أنه كان موبوءًا بالجائحة التي َكانت في
ً
أوجها .كما كان هناك من يرى مستقبال أفضل وإن كان
الزمن زمن انهيار.
لبنان الدولة
أن
أثبتا
تلته
التي
واألحداث
انفجار املرفأ
َ
ّ
بحلته الطائفية (نسبة إلى الطائف) ،كما ُحل ِله السابقة،
غير قابل لالستمرار .ال َ
داعي لنستذكر هول الكارثة
ينسها بعدّ .
ألن أحدًا لم َ
والعدالة
املحاسبة
استحالة
لكن
ٌ
آلالف الضحايا هي ما قضى على «األمل الباقي» .دولة
غير قادرة على معاقبة عميل ب ّ
ـ«شدة أذن» حتى ،كيف
ٍ
لها لتكسب ثقة شعب بتحقيق العدالة عندما يكون
املقصرون واملتقاعسون والفاسدون والفاشلون إلى ّ
ّ
حد

اإلجرام تشكيلة من الرؤساء والوزراء والقضاة والضباط
ّ
األطياف الحاكمة بتقاسم طائفي (نسبة إلى
من كل ّ
ّالطائفة) للغلة دون املسؤولية .لن تسجن الدولة اللبنانية
كل رجاالتها ّ
املتورطني في اإلهمال املزمن الذي أدى إلى
ّ
االنفجار ،كما أنها لن تهم إلى التوزيع العادل للخسائر
شيء
املصرفية بعد ذلك .إن كان أداء الدولة مؤشرًا إلى ٍ
فهو أن «االنفجارات» ستتوالى وقد يبدو للبعض في
املستقبل القريب أن ما قبل «االنفجارات» كان زمنًا
ً
جميال .في الواقع لم يحصل في مئوية لبنان الكبير ،التي
ُّ
جميل جامع .األزمان
كللت
باالنفجار منذ سنتني ،زمن ً ّ
ّ
قبح
الجميلة التي مرت كانت دائمًا جميلة لقلة مقابل ٍ
كثير لألكثرية .إن كان هناك من يريد للبنان الديمومة
فال ٍبد أن ّ
يتبدل هذا النمط الذي ساد منذ أن اعتلت األرزة
راية الكيان.
ّ
ً
آماال على ّ
األم الحنون التي أنجبت
هناك اليوم من يعلق
قوامها ٌ
لبنان الدولة .هذه الدولة كان َ
قطاع عام تترجم
ٌ
وقطاع خاص احتكاري «يتمقطع» تجاره
إقطاعًا تنفيعيًا،
بالشعب أبًا عن ّ
جد .لكن حتى ماما فرنسا سئمت
أوالدها الذين لم يحيدوا عن ّ
حبها يومًا ،وترى الخالص
ثالث ابتكرته خارج الدولة تتبادل الخدمات فيه
قطاع ٍ
في ٍ
خدم تنتقيهم بال ديمقراطية وال ضحك على الذقون.
مع ٍ
فرنسا ترى الزمن الجميل القادم لتوتا ِلها في بحره،
ّ
َ
ّ
وليسع الباقون في
«محظية» تختارها هي في ّبره،
ولقلة
َ
درة الشرقني ليمألوا َ
ّ
القطبني إذا ما استطاعوا إليهما
ً
سبيال .ما هو يا ترى هوس شاعر وكاتب كلمات النشيد
ّ
الوطني اللبناني رشيد نخلة باملثنى والثنائيات؟ قدره،
َ
لعنته أن يكون لبنان ْي… بم برم…
بعد  4آب ،حتى ّ
األم الحنون لفظت دولة لبنان الكبير ،فهل
يعي من ما زال قادرًا على الوعي ويعترف بأن ما من
ّ
وهمي أعطي للبنان وينقذ لبنان من كبريائه.
مجد
ٍ

انفجار ُمرفأ بيروت:
لماذا ال تعلن الحقيقة؟
ّ
ّيؤكد كل من القضاء واألمن
أن التحقيقات في انفجار
مرفأ بيروت انتهت تمامًا .بات
لدى هؤالء الرواية الكاملة لما
حصل :كيف وصلت شحنة
نيترات األمونيوم ،وكيف
ُ ِّ
خزنت ،وكيف انفجرت،
لكن إلى اآلن لم ُي َ
فرج عن
الرواية الكاملة .هل الغاية
تحويل الجريمة إلى «قميص
عثمان» عوضًا عن كشف
الحقيقة؟
رضوان مرتضى
م ـ ّـر عــامــان عـلــى انـفـجــار مــرفــأ بـيــروت
في الرابع من آب .ال ٌ
ٌ
وحي
خبر جاء وال
أحد ماذا حصل في ذلك
نزل .لم يعرف
َُ
ـات تناقلها
الـيــوم املـشــؤومٌ .نــتــف رواي ـ ٍ
اإلعالم .تسريبات وتسريبات مضادة.
ٌّ
ّ
ك ــل يــزعــم أن الـحـقـيـقــة لــديــه متمسكًا
ّ
بترويجها ،لـكــن أح ـدًا ال يعلم حقيقة
ٌ
ً
ّ
ماذا حصل .هل هناك قاتل فعال أم أن
الجميع ضـحــايــا بـنـسـ ٍـب مـتـفــاوتــة؟ ال
ينفي أحد اإلهمال الذي نتج منه جمع
ّ
مكونات قنبلة ضخمة في العنبر رقم

 12ط ــوال سـبــع س ـن ــوات ،م ــا أدى إلــى
االن ـف ـجــار الـهــائــل ال ــذي تـسـ ّـبــب بنكبة
ّ
ب ـي ــروت ،ل ـكــن ال ـحــديــث هـنــا عــن فــاعـ ٍـل
خفي أشعل الشرارة!

ارتياب مشروع

ّ
ف ــي  4آب  ،2020هـ ــز ان ـف ـج ــار ضخم
ّ
متسببًا بوفاة 232
العاصمة بيروت

ُ ِّ
شخصًا وجــرح اآلالف .كلف القاضي
فادي ّ
صوان محققًا عدليًا ليمكث ستة
ّ
ُ
أشهر قبل أن ينحى من قبل محكمة
التمييز لالرتياب املشروع الذي ّ
تقدم
به النائبان علي حسن خليل وغازي
ُ ّ
قدم ّ
صوان
زعيتر في شباط  .2021لم ي ُ
أي جديد على التحقيق الــذي أجــري
ً
في وسائل اإلعالم ،محاوال استرضاء
ال ـ ــرأي الـ ـع ــام .ب ــل رف ــع س ـقــف ادع ــائ ــه
لـيـحـصــره بــامل ـســؤولــن الـسـيــاسـيــن،
ّ
رغـ ــم أن امل ـســؤول ـيــة أم ـن ـيــة عـسـكــريــة
بـ ــالـ ــدرجـ ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ،لـ ـيـ ـن ــال تـصـفـيــق
ال ـش ــارع مخفيًا أداءه امل ـه ــزوز .طلب
االستماع إلى رئيس حكومة تصريف
األع ـ ـمـ ــال ح ـس ــان دي ـ ــاب ووزي ـ ـ ــر امل ــال
ال ـســابــق عـلــي حـســن خـلـيــل ووزيـ ـ َـري
األشغال السابقني يوسف فنيانوس
وغازي زعيتر كمدعى عليهم ،إضافة
إلــى املــديــر الـعــام ألمــن الــدولــة ،الـلــواء
ّ
ط ــون ــي ص ـل ـي ـبــا .ك ـمــا س ــط ــر م ــذك ــرات
توقيف بحق عــدد مــن املسؤولني في
املرفأ من حراس وأمنيني وإداريني.
ل ـ ــم يـ ـسـ ـت ــدع صـ ـ ـ ـ ـ ّـوان قـ ــائـ ــد ال ـج ـي ــش
السابق جان قهوجي؟ وكذلك رئيس
األرك ـ ــان ال ـســابــق ول ـيــد سـلـمــان ال ــذي
ّ
وقـ ــع ب ــاإلن ــاب ــة ع ــن ق ـهــوجــي مـقـتــرحــا
عــرض نيترات األمونيوم على شركة
ّ
الـ ـش ـ ّـم ــاس ع ــل ـه ــا ت ـش ـت ــري ا َل ـب ـضــاعــة
َ
َ
املحتجزة في املرفأ؟ لقد منح صوان
ح ـص ــان ــة لـ ـقـ ـي ــادة ال ـج ـي ــش ال ـســاب ـقــة
والحالية ملا لهما من مونة عليه ،وهو
الذي كان قاضيًا للتحقيق في املحكمة
ال ـع ـس ـكــريــة ط ـ ــوال ع ـشــر سـ ـن ــوات .لم
ُيـ ـفـ ـه ــم ملـ ـ ـ ــاذا اخـ ـ ـت ـ ــار ص ـ ـ ـ ـ ّـوان رئ ـي ــس
حكومة حــالــي ،و 3وزراء سابقني .إن
كــان رئيس الحكومة الحالي مرتكبًا
ً
ّ
أو مهمال أو ُمـقـ ّـصـرًا ،فــإن ذلــك يعني
ّ
ُحكمًا أن وزراء في حكومته سيكونون
ّ
مرتكبني ومقصرين أيضًا .وإذا كانت

امل ـســؤول ـيــة ت ـقــع ع ـلــى ع ــات ــق ال ـ ــوزراء
ال ـســاب ـقــن ،ف ـل ـم ــاذا اس ـت ـث ـنــى رؤس ــاء
الحكومات السابقني؟

ّادعاء وأذونات مالحقة

امل ـه ــم ،ذه ــب ص ـ ـ ّـوان لـيـخـلـفــه املـحـقــق
العدلي طارق البيطار .اسمه اقترحته
وزيـ ــرة ال ـعــدل لـيـنــال مــواف ـقــة مجلس
القضاء األعلى .استبشر الجميع خيرًا

ّ
هل هناك من تعمد ّ
تفجير مرفأ بيروت أم أن
اإلهمال تسبب بكارثة؟

في استقبال القاضي الــذي لم ُي َ
عرف
له لــون سياسي ،ســوى انتماء قومي
ّ
لعائلته الـ ّعــكــاريــة .كــذلــك األم ــر لجهة
ُ
ضع
نظافة الكف .لم يكن الرجل قد و ِ
تحت املجهر بعدُ .
وح ِش َر بيطار بني
ّ
اث ـنــن :س ـلــوك مـسـلــك صـ ــوان بتكبير
ال ـح ـجــر ول ــو ع ـلــى ح ـس ــاب الـحـقـيـقــة،
وخ ـيــار التحقيق بحثًا عــن الحقيقة
ُ
عجب أحدًا .لم يتوقع
الكاملة ولو لم ت ِ
أح ــد امل ـســار ال ــذي سيسلكه البيطار.
ّ
انكب القاضي على التحقيق ليستمع
إلى عشرات الشهود واملدعى عليهم.
م ـ ـ ّـرت أربـ ـع ــة أشـ ـه ــر ،لـيـنـهــي املــرح ـلــة
األول ــى .فــي تـمــوز  ،2021طلب بيطار
أذون ـ ــات ملــاحـقــة ق ــادة أج ـه ــزة أمنية
ورفـ ـ ــع ح ـص ــان ــات نـ ـ ــواب م ـش ـت ـبــه فــي
ّ
تورطهم بإهمال قـصــدي ،مــع علمهم

بالخطر ،ما ّ
تسبب بوقوع االنفجار.
ّ
ووجه كتابًا إلى مجلس النواب يطلب
ّ
فـيــه رف ــع الـحـصــانــة الـنـيــابـيــة عــن كــل
م ــن وزي ـ ــر امل ـ ــال ال ـس ــاب ــق ع ـلــي حسن
خليل ،وزي ــر األش ـغــال الـســابــق غــازي
زعيتر ووزيــر الداخلية السابق نهاد
املشنوق .كما ّ
وجه َ
كتابني ،األول إلى
ن ـقــابــة امل ـحــامــن ف ــي ب ـي ــروت إلع ـطــاء
اإلذن بمالحقة خليل وزعيتر كونهما
محاميني ،والثاني إلى نقابة املحامني
فــي طــرابـلــس ،إلعـطــاء اإلذن بمالحقة
وزير األشغال السابق املحامي يوسف
فنيانوس ،وذلك للشروع باستجواب
ه ـ ـ ـ ـ ــؤالء جـ ـمـ ـيـ ـع ــا بـ ـجـ ـن ــاي ــة الـ ـقـ ـص ــد
االح ـت ـمــالــي لـجــريـمــة ال ـق ـتــل وجـنـحــة
اإلهـمــال والتقصير .كذلك ّادعــى على
ضباط في القيادة السابقة والحالية
للجيش ،بينهم قائد الجيش السابق
العماد جان قهوجي ومدير املخابرات
األسبق العميد كميل ضاهر ،إضافة
إل ــى املــديــر ال ـعــام لــأمــن ال ـعــام الـلــواء
ع ـبــاس إبــراه ـيــم ،وامل ــدي ــر ال ـعــام ألمــن
الدولة اللواء طوني صليبا .كما طلب
محاكمة قـضــاة مشتبه فــي تورطهم
في التقصير واإلهمال الذي أدى إلى
وق ــوع االن ـف ـجــار ،لكنه لــم يـقـتــرب من
قــائــد الجيش الـحــالــي جــوزيــف عــون.
كـمــا حـ َّـيــد هـيـئــة الـقـضــايــا ف ــي وزارة
العدل ووزراء العدل والدفاع جميعًا.

تهمة االستنسابية
ه ـ ـكـ ــذا رأى فـ ــريـ ــق م ـ ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن
ّ
َ
مستهدف بــاالدعــاء ،أن االدع ــاءات لم
تـكــن شــامـلــة بــل اسـتـنـســابـيــة ،بعدما
اقـ ـتـ ـص ــر االدع ـ ـ ـ ـ ــاء عـ ـل ــى ش ـخ ـص ـيــات
يـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــب م ـ ـع ـ ـظ ـ ـم ـ ـهـ ــا ع ـ ـ ـلـ ـ ــى طـ ـ ــرف
س ـ ـيـ ــاسـ ــي مـ ـ ـع ـ ــن ،وبـ ـ ـع ـ ــد اسـ ـتـ ـثـ ـن ــاء
غ ـيــر م ـب ــرر مل ـســؤولــن ت ـعــاق ـبــوا على
ّ
شغل املـنــاصــب نفسها مــع أن الحكم

طارق البيطار
ّ
حيد قائد الجيش فقتل التحقيق
ّ
ت ــول ــى ال ـق ــاض ــي ط ـ ــارق ال ـب ـي ـطــار مـهــام
املـ ـحـ ـق ــق ال ـ ـعـ ــدلـ ــي ف ـ ــي ان ـ ـف ـ ـجـ ــار م ــرف ــأ
بـ ـي ــروت خ ـل ـفــا لـسـلـفــه ال ـق ــاض ــي ف ــادي
صـ ّـوان الــذي أطاحت به محكمة التمييز
العسكرية .اسـ ٌـم لــم يلبث أن ذاع صيته
ليصبح األكثر شهرة بني قضاة لبنان
جـ ـ ّـراء غـضـبــة الـ ــرأي ال ـعــام عـلــى الطبقة
ّ
بالتورط بكل
السياسية واتهام أركانها
ما أصاب اللبنانيني .هكذا ّ
تحول البيطار
ّ
ج ــراء تــولـيــه التحقيق فــي أكـبــر انفجار
فــي تــاريــخ لـبـنــان إل ــى رأس حــربــة ضد
الطبقة السياسية ورمـ ـزًا للمتظاهرين
في الشارع.
البيطار ابــن  47عامًا من بلدة عيدمون
ال ـع ـكــاريــة ،ال ـت ـحــق بـسـلــك ال ـق ـضــاء بعد
تـ ّ
ـدرجــه في املحاماة ،ليكون بني ّاألوائــل
في معهد الــدروس القضائية .تنقل بني
عــدد من املراكز القضائية قبل أن ّ
يعي
رئيسًا ملحكمة الجنايات في بيروت عام
 2017حتى تعيينه محققًا عدليًا بناء
على اقتراح وزيرة العدل السابقة ماري
كلود نجم .شغل البيطار قبلها منصب
املحامي العام االستئنافي في الشمال،

منفرد.
ثم تولى منصب قاض ُ
اسـ ــم ال ـب ـي ـط ــار س ـب ــق أن طـ ـ ـ ـ ِـر َح لـيـكــون
مـحـقـقــا عــدل ـيــا ف ــي ان ـف ـجــار ال ــراب ــع من
آب ق ـبــل تـكـلـيــف صـ ـ ـ ّـوان ،ل ـكــن مجلس
الـقـضــاء األعـلــى استعجل ّعــدم املوافقة
ّ
عليه ،بذريعة أنه «ال ُيريد تولي التحقيق
ّ ّ
ألسـبــاب خــاصــة ،قبل أن يتبي أنــه كان
موافقًا على القيام باملهمة إنما التباسًا
ق ــد وق ــع جـ ــراء س ــوء فـهــم ل ــدى أعـضــاء
مجلس القضاء األعلى الذين فهموا ّأن
أجابته تعني «ال» .ولم يكن انفجار مرفأ
بيروت امللف املثير للجدل الوحيد الذي
ّ
تولى البيطار التحقيق فيه .فقد أصدر
حكمه ضد طــارق يتيم في جريمة قتل
جورج الريف .كذلك أصدر حكمًا لصالح
ّ
الطفلة إيلال طنوس التي ُب ِترت أطرافها
خطأ طبي .وأصدر حكمًا
األربعة جراء ٍ
ً
مماثال على محمد األحـمــر فــي جريمة
قتل روي حاموش.
اإلجـ ـم ــاع الـ ــذي ح ـصــل ع ـل ـيــه ال ـقــاضــي
البيطار لــم يلبث أن استحال انقسامًا
فـ ــي ال ـ ـشـ ــارع وص ـ ــل حـ ــد س ـف ــك دمـ ــاء
لبنانيني سـقـطــوا فــي م ـجــزرة الطيونة

على أيدي عناصر من القوات اللبنانية
أث ـن ــاء ت ـظــاهــرة احـتـجــاجـيــة عـلــى أدائ ــه.
اع ـت ـبــر ق ـســم ك ـب ـيــر م ــن ال ـل ـب ـنــان ـيــن ّأن
املسار الــذي سلكه ّالتحقيق خلق لديه
ارت ـي ــاب ــا ك ـب ـي ـرًا .ول ـع ــل امل ـس ــأل ــة األك ـثــر
ف ـج ــاج ــة إصـ ـ ـ ــراره ع ـل ــى ت ـح ـي ـيــد قــائــد
الـجـيــش الـحــالــي وق ــراره الــواضــح بعدم

توقيف أحد من قيادة الجيش السابقة
والـحــالـيــة ،مــع ّأن املـســؤولـيــة األســاسـيــة
ف ــي م ـلــف ن ـي ـت ــرات األم ــون ـي ــوم تـحــديـدًا
ي ـت ـح ـم ـل ـهــا الـ ـجـ ـي ــش ،ب ـح ـس ــب ق ــان ــون
ُاألسلحة والذخائر.
قـ ـ ِّـدم بـحــق الـبـيـطــار أك ـثــر م ــن  30طلب
ّ
رد ون ـق ــل وم ـخــاص ـمــة ،لـكـنــه ل ــم يـتـنـ ّـح.
الــروايــة الكاملة ملــا حصل تـ ّ
ـوصــل إليها
املحققون ،لكنها ال تزال حبيسة األدراج.
لم يصدر القرار الظني بعد جراء عراقيل
ع ــدة .يـتــرافــق ذل ــك مــع إص ــرار القاضي
ال ـب ـي ـطــار ع ـلــى ال ـت ـمـ ّـســك ب ــامل ـل ــف .ع ـنـ ّ ٌـاد
ُيـسـ ّـجــل للقاضي ويــؤخــذ عليه فــي ظل
وج ــود عـشــرات املــوقــوفــن الــذيــن أصبح
تــوقـيـفـهــم جميعًا ظـلـمــا الح ـقــا بحقهم
وحق عائالتهم .ال سيما ّأن سيف العدالة
امل ـس ـلــول الـ ــذي ال ُي ـس ـلــط ع ـلــى الجميع
بالتساوي ،ال يوصل إلــى الحقيقة إنما
بظلم كبير .بالتالي،
يطمسها متسببًا
ٍ
س ّـتـكــون الحقيقة املــرتـقـبــة نــاقـصــة في
ظــل استنسابية املــاحـقــة .هـكــذا يطول
ّ
التوصل
االنتظار فيما الحقيقة التي ّتم
لها لن تروي العطشى لها.

(هيثم الموسوي)

استمرارية بما ال ُيعفي املستبعدين
مــن املسؤولية ،ألن املسؤولية األكبر
تـتـحـمـلـهــا ق ـي ــادة الـجـيــش وال ـق ـضــاء.
ّ
ّ
كل هذا عــزز االرتياب في أداء املحقق
ّ
العدلي طارق البيطار .ولو أن املحقق
العدلي شملهم باالستجواب واالدعاء
مع كل من تعاقبوا على املراكز األمنية
والسياسية املسؤولة عن املــرفــأ ،كان
س ـ ُـي ـع ـف ــى مـ ــن ت ـه ـمــة االس ـت ـن ـســاب ـيــة.
ً
ف ــامل ـس ــؤول ـي ــة األم ـن ـي ــة ت ـح ـضــر أوال،
ل ـت ـل ـي ـهــا املـ ـس ــؤولـ ـي ــة ال ــوظ ـي ـف ـي ــة ،ثــم
ّ
القضائية فالسياسية ،لـكــن املحقق
العدلي بدأ بالعكس.
كان يجدر بالقاضي التعامل مع امللف
بعني واحدة
بطريقة أخرى ،وأن ينظر
ٍ
إل ــى جـمـيــع م ــن يـعـتـبــر أن ـهــم مشتبه
ف ـي ـه ــم ،وأن يـ ـح ــرص ع ـل ــى ال ـت ـعــامــل
مــع جميع األطـ ــراف بحسن نـيــة درءًا
ّ
التهامه بالحكم املسبق عليهم ،لكن
ذل ــك لــم يـحـصــل .تــرافــق االرت ـي ــاب مع
ّ
توتر في الشارع .خرج أمني عام حزب
الـلــه السيد حسن نصرالله ليتحدث
عن تسييس املحقق العدلي للتحقيق
وتــوج ـي ـهــه .طــالــب نـصــرالـلــه الـقـضــاء
ب ــإع ــان ال ـن ـتــائــج األولـ ـي ــة للتحقيق،
ل ـكــن ذلـ ــك ل ــم ي ـح ـصــل .ل ــم ي ـص ــدر أي
ق ـ ـ ــرار ق ـض ــائ ــي ي ـك ـش ــف م ـ ـ ــاذا حـصــل
ً
ّ
فـعــا على الــرغــم مــن أن البيطار كان
قد تسلم التقرير الثاني من املحققني
ُ
الفرنسيني الذي خلص إلى استبعاد
فــرضـيــة اس ـت ـهــداف امل ــرف ــأ ب ـص ــاروخ،
ب ــاالس ـت ـن ــاد إلـ ــى ت ـح ـل ـيــل ال ـت ــرب ــة فــي
موقع االنفجار الــذي بـ ّـن عــدم وجود
عامل خارجي (سواء عبوة ناسفة أو
صاروخ) تسببت باالنفجار.
انـتـقــل االن ـق ـســام إل ــى ال ـش ــارع ثــم إلــى
العدلية .انقسم القضاة في ما بينهم.
تـحـ ّـول الكباش السياسي إلــى كباش
قضائي ليدخل ُبعدها ملف التحقيق
مرحلة العرقلة .ق ّدمت طلبات تنحية
وارتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاب ومـ ـخ ــاصـ ـم ــة م ـ ــن م ـع ـظــم
ّ
السياسيني املــدعــى عليهم .وف ــي كــل

ّ
مــرة ،كان ُيتخذ قــرار برد الطلب ،كان
ُيـعـ َ
ـاجــل املحقق العدلي بطلب جديد
ّ
الس ـت ـب ـع ــاده .ت ـســبــب ذلـ ــك ب ـش ـلــل في
امللفُ .ج ِّمد املسار القضائي في الوقت
ال ــذي أص ـ ّـر فـيــه املـحـقــق الـعــدلــي على
ع ــدم ال ـت ـن ـحــي .أع ـل ــن تـمـسـكــه بــاملـلــف
حـتــى الــرمــق األخ ـي ــر .انـقـضــت السنة
ال ـثــان ـيــة ع ـلــى ان ـف ـجــار م ــرف ــأ ب ـي ــروت.

أنـ ـه ــى فـ ـ ــرع املـ ـعـ ـل ــوم ــات ت ـح ـق ـي ـقــاتــه
ُ
ور ِس ــم مسار وصــول النيترات مــرورًا
ً
بتخزينها وصوال إلى انفجارها ،لكن
القرار الظني لم يصدر بعد.
م ـن ــذ ب ـ ــدء ال ـت ـح ـق ـي ــق ،وض ـ ــع امل ـح ـقــق
العدلي أمامه عدة فرضيات من بينها
ف ــرض ـي ــة االسـ ـتـ ـه ــداف الـ ـج ــوي ال ـتــي
أسقطها تقرير املحققني الفرنسيني.

ب ـق ـيــت ف ــرض ـي ـت ــان ،األولـ ـ ـ ــى :ح ـصــول
خطأ أثناء عملية تلحيم باب العنبر
الرقم  12أدى إلــى انــدالع الحريق ،ثم
وقع االنفجار .والفرضية الثانية هي
ّ
متعمد
حصول عمل أمني أو إرهابي
داخ ــل املــرفــأ تـسـ ّـبــب بــال ـكــارثــة ،ســواء
لجهة إدخــال النيترات وتخزينها أو
استغالل وجودها لتفجيرها.

ب ـع ــد م ـ ــرور س ـن ـت ــن ،ال ي ــوج ــد أمـ ــام
امل ـ ـح ـ ـقـ ــق ال ـ ـعـ ــدلـ ــي طـ ـ ـ ـ ــارق الـ ـبـ ـيـ ـط ــار
سـ ـ ــوى خ ـ ـيـ ــار واحـ ـ ـ ــد هـ ــو أن ي ـخ ــرج
ع ـلــى ال ـن ــاس لـيـخـبــرهــم مـ ــاذا حـصــل.
هـ ــل هـ ـن ــاك مـ ــن ت ـع ـ ّـم ــد ت ـف ـج ـيــر مــرفــأ
ّ
بيروت أم أن اإلهـمــال تسبب بكارثة.
اإلجابة بسيطة جدًا رغم هولها ،لكن
انتظارها طال كثيرًا.

ّ
فادي صوان
محقق عدلي فاشل
اقترحت وزيرة العدل السابقة ماري كلود
نجم اسم القاضي فادي ّ
صوان ابن بعبدا
على مجلس القضاء األعلى في الخامس
عـشــر مــن آب ع ــام  2020لـيـكــون محققًا
عــدلـيــا فــي ان ـف ـجــار مــرفــأ ب ـي ــروت .ص ـ ّـوان
الذي كان ّ
مقربًا من حزب الكتائب اللبنانية
شغل مناصب قضائية عدة قبل أن ينتهي
به األمر قاضيًا للتحقيق العسكري األول
اليوم.
ـاض مـنـفــرد في
ـ
ق
و
ـارات
ـ
ج
ـ
ي
ـإ
ـ
ل
ـاض
ـ
ٍ
مــن ق ٍ
قـصــر ع ــدل ال ـجــديــدة لـبـضــع س ـن ــوات إلــى
محام عــام ،ثم قاضي تحقيق في
منصب
ٍ
لنحو عشر سنوات .لم يكن القاضي
بعبدا ّ
الـ ـ ــذي ت ـن ــق ــل ب ــن ع ـ ــدد م ــن املـ ــراكـ ــز عـلــى
مستوى التوقعاتّ .
تورط في لعبة اإلعالم
ليسير بالتحقيق على إيقاعه .كان يتأثر
بضغط الرأي العام ّ
ملجرد ظهور صحافي
ّ
خذ قــرارًا مغايرًا لسابقه.
ينتقد قــراره فيت ّ
الـقــاضــي ال ــذي يـلــقـبــه زمـ ــاؤه بـ«اليميني
امل ـت ـط ـ ّـرف» ل ـش ــدة ت ـعـ ّـص ـبــه امل ــذه ـب ــي كــان
َ
يخشى املــواجـهــة وهــو أم ـ ٌـر ُع ـ ِـرف بــه على
غ ـ ــرار م ــا ح ـصــل ف ــي ح ــادث ــة قـبــرشـمــون
عـنــدمــا ح ـ ّـول إلـيــه املـلــف كـقــاض عسكري

ّ
ب ــاإلن ــاب ــة ،لـكــنــه نـفــذ م ــا طـلـبــه ِّمـنــه الــوزيــر
ُ
السابق سليم جريصاتي ليسل َم امللف إلى
القاضي مارسيل باسيل.
أداء القاضي صـ ّـوان ّ
وجه ضربة للثقة في
ّ
الـتـحـقـيـقــات .تـعــامــل مــع املـلــف بـخــفــة غير
مسبوقة لــدرجــة ّأن مــديــر عــام أمــن الــدولــة
الـلــواء طوني صليبا تمكن من اإليـقــاع به.
فقد عمد صليبا إلى تسجيل وقائع جلسة
استجوابه أمام املحقق العدلي ،حيث ظهرت
عــدم حيادية صــوان ووجــود حكم مسبق
وتــوج ـيــه للتحقيق .بـعــدهــا ت ـقـ ّـدم صليبا
بثالث شكاوى ضد صوان .األولى شكوى
تشهير ،مطالبًا بتعويض .والثانية طلب ّ
رد
املحقق العدلي ،على الرغم من ّأن محكمة
التمييز في البداية رفضت تدوينهاّ ،
لكن
صـلـيـبــا ّدونـ ـه ــا ف ــي مـحـكـمــة االسـتـئـنــاف
لـيــؤخــذ بـهــا الح ـقــا .أم ــا ال ـش ـكــوى الـثــالـثــة،
فكانت بشأن االرتياب املشروع التي ّ
ضم
إلـيـهــا إف ــادة العنصر فــي أمــن الــدولــة التي
استند إليها قرار محكمة التمييز أيضًا.
أثار أداء ّ
صوان الكثير من الضجيج ليرمي
ورقته األخيرة بطلبه من البرملان التحقيق
م ــع وزراء ح ــال ـي ــن وس ــاب ـق ــن لــاش ـت ـبــاه

بارتكابهم مخالفات أو جرائمّ على صلة
باالنفجار وطلب االدعاء على كل من رئيس
ال ـح ـكــومــة األس ـب ــق ح ـس ــان ديـ ــاب ووزي ــر
املالية السابق علي حسن خليل ووزيــري
األش ـغ ــال الـعــامــة والـنـقــل األسـبـقــن غــازي
زعيتر ويوسف فنيانوس «بعد التثبت من

ّ
تلقيهم عدة مراسالت خطية تحذرهم من
املماطلة في إبقاء نترات األمونيوم في حرم
مــرفــأ ب ـيــروت ،وع ــدم قيامهم ب ــاإلج ــراءات
الــواجــب اتـخــاذهــا لتالفي االنـفـجــار املـ ّ
ـدمــر
وأضراره الهائلة».
ف ــي  18ش ـب ــاط  ،2021صـ ــدر ق ـ ــرار عــن
مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز ال ـجــزائ ـيــة ق ـضــى بنقل
مـلــف التحقيق فــي انـفـجــار مــرفــأ بـيــروت
مــن املحقق العدلي القاضي فــادي صـ ّـوان
إلــى محقق عــدلـ ّـي آخ ــر ،بسبب «االرت ـيــاب
امل ـش ــروع» .ح ــاول ص ـ ّـوان الـظـهــور بمظهر
«البطل» لكن أخطاءه الجسيمة أطاحت به.
صـ ـ ّـوان ال ــذي ُي ـع ـ َـرف بـقــربــه مــن الكنيسة
سـ ّـجــل سابقة بمنعه املحاكمة عــن راعــي
أبرشية حيفا واألراضــي املقدسة والنائب
الـ ـبـ ـط ــري ــرك ــي عـ ـل ــى الـ ـ ـق ـ ــدس واألراض ـ ـ ـ ــي
الـفـلـسـطـيـنـيــة لـلـطــائـفــة امل ــارون ـي ــة امل ـط ــران
موسى الـحــاج فــي فضيحة غير مسبوقة
جـ ــرى طـمـسـهــا ب ـعــدمــا ت ـبــن ّأن امل ـط ــران
ق ــد ن ـقــل م ـبــالــغ مــال ـيــة ع ـلــى ث ــاث دف ـعــات
لـعـسـكــري ت ـ ـ ّ
ـورط ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع ال ـعــدو
اإلس ــرائ ـي ـل ــي لـيـعـتـبــر ّأن األم ـ ــر ل ـيــس من
اختصاص املحكمة العسكرية.
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ّ
«جيران» االنفجار مهددون باإلخالءات
من التهجير القسري إلى التهجير عمدًا

زينب حاوي

مـ ـ ــن فـ ـ ـ ــرض «م ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــارات الـ ـتـ ـم ــوي ــل
ال ـ ـ ـخـ ـ ــارجـ ـ ــي واس ـ ـ ـت ـ ـ ـغـ ـ ــال الـ ـ ــدمـ ـ ــار
لـتـحــريــك شـبـكــة مــن امل ـضــاربــات في
قطاع البناء» .يضيء التقرير على
أحـ ـ ــوال ال ـس ـك ــان ف ــي ت ـل ــك امل ـن ــاط ــق،
والــذيــن بــاتــوا أكـثــر هـشــاشــة ،بفعل
غ ـيــاب أي إطـ ــار قــانــونــي يحميهم،
واخـ ـت ــزال إع ـ ــادة اإلعـ ـم ــار بــاملـبــانــي
ّ
امليسر
وال ـع ـقــارات ،وتـجــاهــل الـحــق
لـلـسـكــن ل ـه ــؤالء ،مــع خ ـطــورة حـلــول
طبقات ّ اجتماعية جــديــدة مكانهم.
فـقــد وث ــق «م ــرص ــد ال ـس ـكــن» الـتــابــع
لـ «استديو أشغال عامة» ،بني أيلول
وك ــان ــون األول مــن ع ــام 177 ،2020
حــالــة تـهــديــد ب ــاإلخ ــاء ،إل ــى جــانــب
تـنـفـيــذ ح ــاالت أخ ــرى م ــن التهجير
القسري .أرقــام يضاف إليها اليوم،
وض ـم ــن دراس ـ ـ ــة م ـي ــدان ـي ــة قـ ــام بـهــا
املرصد ،أرقام أخرى تنذر بحصول
ح ــي «ال ــرم ـي ــل» على
األس ـ ــوأ ،إذ إن ُ ّ
سـبـيــل امل ـث ــال ،ن ــف ــذت ف ـيــه ب ـعــد عــام
ونصف العام على انفجار املرفأ8 ،
حــاالت إخــاء ،و 13حالة تهديد به،
إلى جانب  11حالة اضطرت مرغمة
ع ـلــى امل ــواف ـق ــة ع ـلــى شـ ــروط جــديــدة
في عقود اإليـجــار .مع البدء أخيرًا،
بموجة مــن الـضـغــوط تـمــارس على
الـسـكــان ،وتتمثل بـغــاء اإلي ـجــارات
بـعــد االنـتـهــاء مــن عمليات الترميم
( 1120مـبـنــى بـحــاجــة إل ــى الـتــرمـيــم
ف ـ ــي األح ـ ـ ـيـ ـ ــاء الـ ـق ــريـ ـب ــة م ـ ــن م ـك ــان
االن ـف ـجــار /تـقــريــر «مــرصــد السكن»
شـ ـب ــاط  ،)2022وطـ ـل ــب ت ـقــاض ـي ـهــا
ب ـ ــال ـ ــدوالر األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،األم ـ ـ ــر الـ ــذي
أس ـهــم فــي تــزايــد نـسـبــة اإلخـ ــاء ات،
واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن ال ــدم ــار لـتـكــريــس
ع ـم ـل ـيــات الـ ـه ــدم ،وسـ ــط غ ـي ــاب ألي
ّ
تحول
بــدائــل سكنية لـهــؤالء ،الــذيــن
انتقالهم املــؤقــت مــن مناطقهم إلــى
نزوح دائم!

ق ـبــل ع ــام ــن ،وع ـقــب ان ـف ـجــار املــرفــأ،
خـ ـ ــرج س ـ ـكـ ــان املـ ـن ــاط ــق املـ ـتـ ـض ـ ّـررة
مــن أحـيــائـهــم ق ـس ـرًا .وقـتـهــا ،أي في
تشرين األول مــن عــام  ،2020أصــدر
م ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب قـ ــانـ ــون «ح ـم ــاي ــة
املـ ـ ـن ـ ــاط ـ ــق املـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـض ـ ـ ـ ّـررة واملـ ـ ـت ـ ــأث ـ ــرة
ب ــاالن ـف ـج ــار» أو م ــا ُي ـع ــرف بـقــانــون
ً
 ،2020/194الـ ـ ــذي ل ـق ــي واب ـ ـ ــا مــن
االن ـت ـق ــادات لـجـهــة خ ـل ـ ّـوه م ــن رؤي ــة
ُ
عنى
اقتصادية
اجتماعية واقعية ت ّ
ّ
املتضررين ،وترجيح كفته
بشؤون
أك ـ ـثـ ــر صـ ـ ــوب خـ ــدمـ ــة امل ـس ـت ـث ـمــريــن
واملضاربني العقاريني.
وقبل عــام ،وتحديدًا في  22تشرين
األول  ،2021ان ـت ـهــت م ـه ـلــة تـمــديــد
ع ـق ــود اإلي ـ ـجـ ــار ف ــي هـ ــذه امل ـن ــاط ــق،
والتي ّ
امتدت فقط لعام واحد .ومن
امل ـن ـت ـظ ــر أي ـ ـضـ ــا ،فـ ــي كـ ــانـ ــون األول
املـقـبــل ،أن تـقــع كــارثــة إضــافـيــة على
الـ ـسـ ـك ــان ،ب ــان ـت ـه ــاء م ـفــاع ـيــل وض ــع
القيود على نقل ملكية هذه األبنية،
والتصرف بالعقارات ،والتي ّ
ّ
أقرها
ّ
ال ـقــانــون عـيـنــه واس ـت ـم ــرت بــدورهــا
لعامني فقط بعد انفجار الرابع من
آب.
هذه املعطيات ّ
تهدد سكان املناطق
امل ـ ـت ـ ـضـ ـ ّـررة (الـ ــرم ـ ـيـ ــل ،املـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـدور ،م ــار
ّ
مخايل ،الصيفي ،املــرفــأ ،)..وتسهل
تهجيرهم م ــرة ثــانـيــة مــن بيوتهم،
وه ـ ـ ــذه امل ـ ـ ــرة ع ـ ـم ـ ـدًا ،ب ـف ـع ــل ع ــوام ــل
ع ـ ــدي ـ ــدة ل ـع ـب ــت دورًا ح ــاسـ ـم ــا فــي
مـحــاولــة تكريس سـيــاســات اإلخــاء
امل ـ ـت ـ ـع ـ ـمـ ــد ،وب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــال ـ ــي ت ـض ـع ـض ــع
الـنـسـيــج االجـتـمــاعــي واالق ـت ـصــادي
هناك ،خاصة وأن نسبة مرتفعة من
سكان بـيــروت ( )%49.5يـعـ ّـدون من
املـسـتــأجــريــن (م ـســح بــرنــامــج األم ــم
امل ـت ـحــدة اإلن ـم ــائ ــي ،)2008 /بــاتــوا
اليوم مهددين بالتهجير.

التهجير قبل االنفجار

ُفي تقرير لـ «استديو أشغال عامة»
نـشــر الـعــام املــاضــي ،جــرى التحذير

اإلخ ــاءات القسرية لسكان األحياء
ّ
املتضررة بعد االنفجار ،والضغوط
التي تمارس عليهم من قبل أصحاب

ضغوط على السكان

األب ـن ـي ــة ،مــدعــومــن ب ـق ــوة ال ـقــانــون،
ل ــم ت ـكــن ول ـي ــدة ح ــدث دام كــانـفـجــار
امل ــرف ــأ ،ب ــل بـ ــدأت ع ــام  ،2019تــاريــخ
بـ ــروز األزم ـ ــة االق ـت ـصــاديــة الـخــانـقــة
فــي لـبـنــان .تلفت أس ـتــاذة الــدراســات
الحضرية والتخطيط في «الجامعة
األميركية في بيروت» ،منى فواز في
حديث مع «األخبار» ،إلى أن تهجير
السكان في بيروت ،سيما في أحياء
«الباشورة» و«مار مخايل» ،و«كامب
ه ـ ـجـ ــن» ،ب ـ ــدأ فـ ــي ت ـل ــك الـ ـفـ ـت ــرة ،مــع
تـحــويــل مـســاكــن كــامـلــة بـعــد هدمها
إلى أبراج بهدف االستثمار والربح،
وضرب أي إمكانية للسكن والعيش،
إذ م ــن امل ـع ــروف أن تـشـيـيــد األبـ ــراج
عادة في املدن ،يستخدم لالستثمار
املادي ،ال السكني .تؤكد فواز في هذا
السياق ،وجود ما أسمته بـ«الرهان»
ع ـلــى ال ـعــاص ـمــة بـ ـي ــروت ،وت ـكــريــس
م ـبــدأ امل ـض ــارب ــات ال ـع ـقــاريــة ،بـهــدف
محو تراثها ومساكنها وأحيائها،
واستبدال عائالت تقليدية تقطنها،
ب ـم ـج ـمــوعــة عـ ـ ّـمـ ــال أجـ ــانـ ــب ،يـسـهــل
ع ـل ــى ص ــاح ــب امل ـل ــك طـ ــردهـ ــم ،ن ـظ ـرًا
إل ــى هـشــاشــة أوضــاع ـهــم الـقــانــونـيــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة .ل ـ ــذا ،أس ـه ــم ان ـف ـجــار
ال ـ ــراب ـ ــع مـ ــن آب ،ب ـت ـس ــري ــع ح ـصــول
هــذا النهج ،بحسب ف ــواز ،وتكريس
سـ ـي ــاس ــة ال ـت ـه ـج ـي ــر ال ـ ـق ـ ـسـ ــري ،مــع
ت ــوثـ ـي ــق «م ـخ ـت ـب ــر امل ـ ـ ـ ــدن» (Beirut
 ،)Urban Labفي «الجامعة األميركية
في بيروت» ،لنسبة  %40من الشقق
ّ
املتضررة بعد
الشاغرة في املناطق
االنفجار ،في حني كانت نسبة هذه
ً
الـشـقــق ق ـبــا ت ـقــرب م ــن  ،%20األم ــر
ال ــذي أدى بـحـســب ف ــواز إل ــى تغيير
ديموغرافي ،وتغيير في نمط الحياة
في األحـيــاء ،وبالتالي زيــادة حاالت
اإلفـقــار وتحويل بـيــروت إلــى مدينة
لالستثمار املــادي ،وإنهاء أي سبيل
للعيش فيها.
وت ـل ـف ــت فـ ـ ــواز إل ـ ــى ق ـض ـيــة ال ـحــريــق
املندلع في أهراءات القمح ،وتسويق
معلومات تـهــدف إلــى إخــافــة الناس
ودفعهم إلــى املطالبة بهدم صوامع

خشية من ارتفاع المضاربات مع انتهاء مفاعيل قانون نقل الملكية (هيثم الموسوي)

القمح حماية لحيواتهم ،وبالتالي
إف ـس ــاح ــا ف ــي املـ ـج ــال أمـ ـ ــام م ــوج ــات
جديدة من اإلخالء والنزوح القسري
من املناطق املحيطة باملرفأ.

ّ
المطورين العقاريين
هجمة

أثناء تجوالنا في األحياء املتضررة
م ـ ــن «ال ـ ـص ـ ـي ـ ـفـ ــي» ،و«ال ـ ـج ـ ـم ـ ـيـ ــزة»،
ً
وصــوال إلى «مار مخايل» ،واملرفأ،
يـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ـ ّـرس م ـ ـش ـ ـهـ ــد يـ ـ ـت ـ ــأرج ـ ــح ب ــن
انتهاء عمليات الترميم وبني بقاء
م ـبــان ت ـض ـ ّـررت قـبــل عــامــن ،مـنــذرًا
ب ـت ـغ ـ ّـي ــر ح ــاص ــل فـ ــي ت ـل ــك األحـ ـي ــاء
ّ
املطورين العقاريني
نتيجة هجمة
والنافذين ،كما تقول لنا الباحثة
ف ــي «اس ـت ــدي ــو أش ـغ ـ ّـال ع ــام ــة» تــاال
عالء الدين ،التي حــذرت من موجة
ارتفاع هذه املضاربات ،مع انتهاء
م ـفــاع ـيــل ق ــان ــون ن ـقــل امل ـل ـك ـيــة بـعــد
أشهر قليلة .تشير عالء الدين إلى
تــرك ـيــز املـسـتـثـمــريــن ع ـلــى املــالـكــن
الصغار العاجزين عن دفع تكاليف
ت ــرم ـي ــم م ـب ــان ـي ـه ــم ،وعـ ـل ــى مــال ـكــن
ي ـت ـنــازعــون فـيـمــا بـيـنـهــم ع ـلــى حق
امللكية على خلفية تــوزيــع الــورثــة،
سـيـمــا فــي األبـنـيــة الـتــراثـيــة .وســط
ارتفاع هذا العام ،لحجم التبليغات
ع ــن ح ـ ــاالت اإلخـ ـ ــاء ح ـتــى ل ــو دفــع
الـ ـسـ ـك ــان ت ـك ــال ـي ــف اإلي ـ ـ ـجـ ـ ــارات ،إذ
ب ـح ـس ــب ال ـب ــاح ـث ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ف ــإن
املـ ــالـ ــك ي ـس ـع ــى إل ـ ــى إب ـ ـقـ ــاء ال ـش ـقــق
ش ـ ــاغ ـ ــرة وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج الـ ـ ـن ـ ــاس م ـن ـه ــا،
تمهيدًا لتأجيرها خــاصــة للعمال
األج ــان ــب ب ـس ـبــب س ـه ــول ــة ط ــرده ــم
مع غياب أي عقود لإليجار مبرمة
بينهم وب ــن امل ــال ــك .وتـلـفــت أيـضــا،
إل ــى ع ــودة ال ـنــاس إل ــى بـيــوتـهــا في
املناطق املـتـضـ ّـررة ،مع تغييب ألي
تصليحات تطال األقسام املشتركة
فـ ــي امل ـ ـبـ ــانـ ــي ،ك ــامل ـص ـع ــد والـ ـ ـ ــدرج،
إض ــاف ــة إل ـ ــى إهـ ـم ــال ت ــرم ـي ــم بــاقــي
ّ
الحيز املشترك (املباني املحيطة).

تنفيذ  8حاالت إخالء
وتوثيق  190حالة
تهديد به وتغيير
عقود إيجار

ّ
التعويضات بالقطارة :توزيع  %13من قيمتها فقط

لم ّ
ّ
المتضررين ماديًا من
يتغير شيء على
انفجار  4آب .ال أموال لدى الجيش الستكمال
دفع التعويضات وبالتالي ،ال إعادة إعمار
أو ترميم مكتملة للكثير من البيوت ،فيما ّ
غابت التعويضات تمامًا عن أصحاب المحال
ألنهم لم ُيحتسبوا ضمن األولويات
رحيل دندش
مخايل
يطغى الهدوء على شوارع مار ّ
ُوالجميزة نهارًا .األعمال شبه متوقفة.
ّ
ّ
نظفت الـشــوارع ،لكن آثــار االنفجار ال
ّ
تزال حاضرة في أكوام الركام املتجمع
فـ ــي ب ـع ــض الـ ـ ــزواريـ ـ ــب وال ـت ـق ــاط ـع ــات
وخلف املباني التي ُس ّويت أرضًا ،كما
في الدعائم القائمة لترميم وتأهيل ما
بقي منها صامدًا ...وعلى الوجوه التي

يجثم عليها وجوم ذلك اليوم .بعضهم
ّ
وألي كان،
يرفض الحديث للصحافة
ّ
ف ـكــل ال ـك ــام ع ـبــث ال طــائــل م ـنــه .الـعــم
مخايل الجالس داخــل محله املقطوع
من الكهرباء أحدهم .لــدى سؤاله عما
ح ـص ــل ع ـل ـيــه م ــن ت ـع ــوي ـض ــات يــوجــز
"أي تـعــويـضــات ّ
ال ـحــديــثّ :
وأي دم ــار.
مش املحل اللي تدمر ،أنا ّ
تدمرت".

تأت
دفعات لم ِ
امل ــام ــح ال ـيــائ ـســة ال تـخـطـئـهــا ال ـعــن.
تـجـلــس غـ ــادة ي ــوس ــف م ــع صــديـقـتـهــا
سـهــام تكيان فــي محل السمانة الــذي
يـخـ ّـص األخ ـيــرة .بعد سنتني مــن عمر
االن ـف ـجــار ال يـ ــزال بـيــت غـ ــادة مّـكـ ّـسـرًا.
مبلغ الـ 10ماليني ليرة الذي تلقته من
الـجـيــش تـعــويـضــا ع ــن األض ـ ــرار الـتــي
وق ـعــت فــي شـقـتـهــا بــال ـكــاد ك ــان كافيًا
ّ
لـصـيــانــة األب ـ ــواب وال ـن ــواف ــذ املـخــلـعــة
ّ
"عفشي كله ممزق وأحتاج إلى ثالجة

وف ــرن غ ــاز .بـعــدمــا قبضت أول دفـعــة،
ط ـلــب م ـنــي ال ـج ـيــش أال أق ـلــق ألن ثمة
دف ـع ــات أخ ـ ــرى ،ل ــم ت ــأت ح ـتــى ال ـي ــوم".
ّ
زار منزل غــادة أكثر من جمعية تولت
ت ــوزي ــع امل ـس ــاع ــدات الـعـيـنـيــة وامل ــادي ــة
"ك ـلـ ـه ــم أخ ـ ـ ـ ــذوا الـ ـبـ ـي ــان ــات وص ـ ـ ـ ـ ّـوروا
امل ـنــزل وذه ـبــوا مــع ال ــري ــح" .أم ــا سهام
التي نجت بأعجوبة من موت محقق،
ف ــإنـ ـه ــا ت ـع ـي ــش م ـ ــع ك ـ ـسـ ــور وج ـ ــروح
عـمـيـقــة اس ـتــدعــت غ ــرز بـ ــراغ وأس ـيــاخ
لـتــدعــم حركتها "ج ــاء الـجـيــشّ ،
سجل
ّ
وخمن األضــرار ولم أقبض
املعلومات
إلــى اآلن ،ألن األولــويــة كما أخبروني
ه ــي ل ـل ـب ـيــوت ،رغ ــم أن ه ــذا امل ـحــل هو
سبب معاشي ولــوال بعض األصحاب
الذين علموا بوضعي وساعدوني ملا
كنت عرفت ما هو مصيري".

ّ
حركة تجارية متوقفة

يطلب ادوارد حاتشريان صاحب محل

رافهكو ألدوات التبريد والتكييف الذي
ّ
ُد ّمر جراء االنفجار أن ننتظر كل النهار
لـنـتــأكــد مــن أن ال حــركــة تـجــاريــة هنا.
"أب ـي ــع بـضــاعــة لـلـتـبــريــد وال أستطيع
ّ
االشـ ـ ـت ـ ــراك ف ــي املـ ــولـ ــد ب ـس ـبــب تــوقــف
األع ـ ـمـ ــال" .جـ ــاء االن ـف ـج ــار "زي ـ ــت على
ّ
ظل األزمةّ .
يقدر حاتشريان
زيتون" في
خـســائــر مـحـلــه بـنـحــو  50أل ــف دوالر،
وساعدته جمعية كاريتاس بتسوية

ما وصل إلى خزينة
الجيش هو  200مليار
من أصل 1500

ال ـس ـقــف وتــدع ـي ـمــه" ،لـ ــوال أوالدي في
الخارج لكنت تبهدلت في آخر أيامي".
جوزيف صليبا ّ
دمر له االنفجار أربعة
ّ
بيوت في مار مخايل .عوضه الجيش
عن منزل واحــد بقيمة  14مليون ليرة
الشبابيك،
"مـبـلــغ أصـلـحــت بــه بـعــض
ّ
ّ
اآلخر ُدمر وما تبقى من
لدي محل هو
بضاعة ُسرق ولم ُأ ّ
عوض".

ال أموال
ت ــؤك ــد مـ ـص ــادر خ ــاص ــة ف ــي ال ـج ـيــش،
مسؤولة عن خطة توزيع التعويضات،
أن خـطــة الـتـعــويـضــات ال ت ــزال قائمة
ّ
وحقوق الناس محفوظة ،لكن الحقيقة
"ال يوجد مصاري".
ت ــوض ــح املـ ـص ــادر أن ـ ــه ،وفـ ــق ال ـقــانــون
 194لـسـنــة  2020ال ــرام ــي إل ــى حماية
ّ
املتضررة جـ ّـراء انفجار املرفأ،
املناطق
أقـ ـ ّـرت ال ــدول ــة قـيـمــة تـعــويـضــات تبعًا
لـلـمـســح الـ ــذي ق ــام ب ــه الـجـيــش بمبلغ

 1500مليار ليرة .ما وصل من مجمل
امل ـب ـلــغ إلـ ــى خــزي ـنــة ال ـج ـيــش ه ــو 150
ّ
مليارًا في املرحلة األولــىُ ،وزعــت على
دفـعـتــن ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن  26تـشــريــن األول
 2020أي بعد نحو  3أشهر من وقوع
االنفجار .ومن ثم كانت دفعة  50مليار
لـيــرة إل ــى خــزيـنــة الـجـيــش بـتــاريــخ 12
شباط  ،2021وثالثة بقيمة  50مليارًا
ف ــي مـنـتـصــف الـشـهــر األول م ــن الـعــام
الـجــاري ليصبح املبلغ اإلجمالي 200
مليار ليرة منذ بداية التوزيع ،أي ما
نسبته  %13مــن قـيـمــة األض ـ ــرار ،وقــد
ّ
تـ ــوزعـ ــت ع ـ ّل ــى  27أل ـ ــف و 350وح ــدة
سكنية مصنفة.
ك ــان ــت األول ـ ــوي ـ ــة فـ ــي تـ ــوزيـ ــع امل ـب ــال ــغ
للوحدات السكنية األكـثــر تـضـ ّـررًا ،أي
الواقعة ضمن نطاق  2.5كيلومتر من
مــوقــع االنـفـجــار .وتـحــديـدًا كــان الـقــرار
ب ــال ـت ـع ــوي ــض ملـ ـس ــاع ــدة ال ـ ـنـ ــاس عـلــى
تــرمـيــم األضـ ــرار األك ـثــر إلـحــاحــا ،التي

ت ـج ـعــل املـ ـن ــزل م ــن دونـ ـه ــا غ ـي ــر قــابــل
للعيش أي التي تحتاج إلى إنشاءات
(أي ن ــواف ــذ وأب ـ ـ ـ ــواب) ،ألن مـبـلــغ 100
مليار ليرة في املرحلة األولى ال يكفي
جميع ال ــوح ــدات السكنية املـتـضـ ّـررة.
ُ
وهـ ـك ــذا ت ــرك ــت ال ـب ـي ــوت الـ ـت ــي ُد ّمـ ـ ــرت
بــالـكــامــل عـلــى ع ـهــدة مـحــافـظــة بلدية
بـ ـي ــروت أو ال ـج ـم ـع ـي ــات ،الـ ـت ــي ت ـقــول
مصادر الجيش نفسها إنها اكتشفت
أن بعضها جمعيات وهمية.
ّ
كـ ـم ــا أك ـ ـ ـ ــدت امل ـ ـص ـ ــادر أن ـ ـهـ ــا قــاط ـعــت
الــداتــا لديها مع داتــا الجمعيات التي
ساهمت فــي إعــادة التأهيل والترميم
م ـ ــن م ـخ ـت ـل ــف الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــات ّال ــدولـ ـي ــة
وامل ـح ـل ـيــة ول ـه ــذا "أن م ــن ت ـلــقــى دعـمــا
من جمعية ال ينال تعويض الجيش،
ليستطيع التعويض على مــن لــم ينل
ّ
أي مساعدة ،على أن يبقى حق الناس
محفوظًا حتى تأتي األموال من جديد
إلى خزينة الجيش".

أهالي الضحايا...
«ضحايا» التسييس واالنقسام
في الذكرى السنوية الثانية
النفجار مرفأ بيروت ،لن يمشي
جميع أهالي الضحايا في
مسيرة ّ
موحدة .بينما تمشي
مجموعة وتصل إلى تمثال
المغترب أمام المرفأ ،ستالزم
مجموعة ثانية المنزل حتى
الخامسة عصرًا وتحيي الذكرى
أمام البوابة الرقم  3للمرفأ.
هكذا ينقسم األهالي في
الرابع من كل شهر .لم ينجحوا
في الحفاظ على العهد
الذي قطعوه« :لن ّ
تفرقنا
الطائفية ولن ينحرف مسار
البحث عن الحقيقة في
الزواريب السياسية»
زينب ّ
حمود
لــم يلحظ بعض أهــالــي ضحايا انفجار
مرفأ بيروت ّ
أي خالفات أو تباينات في
وج ـه ــات الـنـظــر قـبــل  14تـشــريــن الـثــانــي
 .2021ك ــان ــت «مـ ـج ــزرة ال ـط ـيــونــة» يــومــا
مفصليًا ف ــي ت ــاري ــخ حــراك ـهــم .فــاجــأتـهــم
«بسقوط األقنعة» يقول طرف ،فيما يرى
طــرف آخــر أنـهــا لــم تكن «قـصــة رمــانــة بل
قلوب مليانة».
ّ
ّ
قبل أن ينقسموا« ،كـنــا متفقني على كل
شـ ـ ــيء» ،ي ـك ـ ّـرر إب ــراه ـي ــم ح ـط ـيــط ،شقيق
الضحية ثروت حطيط .الناطق الرسمي
باسم أهالي الضحايا سابقًا ،ثم رئيس
«ال ـل ـج ـن ــة ال ـت ــأس ـي ـس ـي ــة ل ـت ـج ـ ّـم ــع أه ــال ــي
ّ
ومتضرري انفجار مرفأ
شهداء وجرحى
بيروت» حاليًا .تؤيد سامية عيدو ،زوجة
الشهيد محمد دوغان ،كالمه قائلة« :كنا
ً
ي ـ ـدًا واحـ ـ ــدة ف ـع ــا ولـ ــم ن ـس ـمــح ألحـ ــد من
السياسيني بالدخول بيننا» .حتى ريما
الزاهد ،شقيقة الضحية أمني الزاهد ،التي
تخالف حطيط في مواقفه ،تشير إلى أنه
«لــم يكن هناك ّ
أي مالحظات على عالقة
ّ
األهــالــي فــي مــا بينهم» ،وتصف تصرف
حطيط «باالنقالب».
لرئيسة جمعية أهالي ضحايا االنفجار
ماريانا فودوليان ،شقيقة الضحية غايا
ّ
تتحدث عن سوء
فودوليان ،رأي مخالف.
فــي الـعــاقــة ُول ــد قـبــل االن ـق ـســام ،لكنه لم
يخرج إلى النور« .أول صدام بيننا حصل
في آب العام املاضي عندما طالب حطيط
القاضي بيطار بالتقرير الفني ،فــرددت
عليه بأن التقرير يصدر مع القرار الظني،
ً
وصارحته أن ما يقوم به ُي ّ
عد تدخال في
باتت المشاركة في ّ
التحركات خجولة (األخبار)

التحقيقُ .
قلت له حرفيًا :إنت بدك ّ
تطير
ّ
ّ
القاضي .بعدها بدأنا نتلمس تفرده في
امللف وعدم إشراكنا في كتابة البيانات،
وكلما سألناه عن السبب يجيب :أال تثقون
بي؟ ثم ّ
أصر على انتقاد القاضي متهمًا
إي ــاه باالستنسابية وه ــذا مــا عــارضـنــاه
ف ــي ل ـقــاءات ـنــا ،وم ــا أثـ ــار ش ـكــوك ـنــا» .هنا
ً
ظهرت التباينات في املواقف ،وصوال إلى
األيام الثالثة التي سبقت أحداث الطيونة
عندما «أتــى حطيط إلــى مركز الجمعية
ش ــاردًا وصــارحـنــي بـخــوفــه مــن أن تفرط
سـبـحــة األه ــال ــي ،ســألـتــه عــن الـسـبــب فلم
يجب».
ال ـ ـيـ ــوم ،انـ ـقـ ـس ــام األهـ ــالـ ــي ت ـ ـعـ ـ ّـدى كــونــه
اختالفًا في وجهات النظر من القاضي،
ك ـ ـبـ ــر الـ ـ ـش ـ ــرخ ب ـ ــن ال ـ ـ ـطـ ـ ــرفـ ـ ــن .ت ــرف ــض
ً
فودوليان مقابلة تجمعها بحطيط مثال،
وينقل األخير ما حصل معه بعد إحدى
الوقفات« :اتصل بي والد ضحية رافضًا
رفع صورة ابنته بني صور الضحايا».

سوسة التسييس
ق ـبــل «مـ ـج ــزرة ال ـط ـي ــون ــة» ك ــان ــت ســوســة
ّ
التجمع.
التسييس تنخر فــي جسم هــذا
ً
حصلت خروق عدة لتفرقة األهاليّ .مثال،
في  28أيلول ،2021وخالل تظاهرة نفذها
الضحايا وعشرات الناشطني على
أهالي ّ
التحقيق في ملف
قاضي
يد
ـف
خلفية كـ
ّ
الـتـفـجـيــر طـ ــارق بـيـطــار مــؤق ـتــا ،حــاولــت
مجموعة مــن املتظاهرين انتهاز فرصة
ال ـت ـظ ــاه ــرة ل ـتــوج ـيــه رس ــائ ــل س ـيــاس ـيــة،
فــرفـعــوت ش ـع ــارات وه ـتــافــات ض ـ ّـد حــزب
ال ـل ــه .ه ــذا ال ـت ـص ـ ّـرف أثـ ــار غ ـضــب بعض
األه ــال ــي ال ــذي ــن ان ـس ـح ـبــوا فـيـمــا تــابـعــت
مجموعة ثانية الـتـظــاهــرة ،وكــانــت املــرة
األول ــى الـتــي ينقسم فيها األهــالــي بهذا
ال ـش ـك ــل ،ث ــم اس ـت ـط ــاع ــوا ب ـعــدهــا «لـفـلـفــة
املوضوع».
ســام ـيــة ع ـي ــدو ت ــؤك ــد وج ـ ــود االن ـق ـس ــام،
ّ
لتحركاتهم،
كـمــا االسـتـغــال الـسـيــاســي
لــذا توقفت عن املشاركة فيها قبل ثالثة
أشهر من إعالن الفراق النهائي.
هذا الفراق حصل في  14تشرين الثاني
 ،2021تاريخ التظاهرة االحتجاجية على
إدارة ملف التحقيقات في تفجير املرفأ
ع ـنــد ق ـصــر الـ ـع ــدل ،وال ـت ــي ت ـحـ ّـولــت إلــى
اشتباكات راح ضحيتها  7شـهــداء« ،ما
ّ
كــان فيني ضــل ساكت بعدما حصل في
الطيونةّ ،
تخوفت من الوصول إلى حرب
أهلية» ،يقول حطيط.

فيديو حطيط «القنبلة»
بـعــد ي ــوم مــن وق ــوع «م ـج ــزرة الـطـيــونــة»
س ـ ّـج ــل ح ـط ـيــط ف ـي ــدي ــو أش ـب ــه بــ«قـنـبـلــة
م ــوق ــوت ــة» ه ــاج ــم ف ـي ــه ال ـق ــاض ــي بـيـطــار
وات ـه ـمــه «بــالـتـسـيـيــس واالسـتـنـســابـيــة»
ً
وصـ ـ ــوال إلـ ــى تـحـمـيـلــه م ـســؤول ـيــة سفك
ال ــدم ــاء ف ــي ال ـط ـيــونــة .وألول مـ ــرة ،ومــن

دون اسـتـشــارة أهــالــي الـضـحــايــا ،طالبه
ب ــال ـت ـن ـ ّـح ــي .ي ـ ـبـ ـ ّـرر ح ـط ـي ــط «ان ـش ـق ــاق ــه»
بـتـفـضـيــل «ال ـع ـقــان ـيــة ع ـلــى ال ـعــاط ـفــة».
نسأله عن سبب تغيير موقفه من بيطار
فجأة ،فيجيب« :لم يكن بإمكاننا تعليق
ّ
آم ــال عـلــى بـيـطــار مــن دون دع ـمــه ،إال أن
ذل ــك ال يـنـفــي أن ـن ــي اس ـت ـن ـكــرت أسـلــوبــه
االنتقائي في االستدعاءات» .ويؤكد أنه
ن ـقــل «ه ــواج ـس ــه» إل ــى أه ــال ــي الـضـحــايــا
الـ ــذيـ ــن ّ
«أيـ ـ ـ ـ ــدوا وجـ ـه ــة ن ـ ـظـ ــري» لـكـنـهــم
أجمعوا على ضرورة «ترك القاضي على
راحته وعدم ممارسة ضغوطات عليه».
وي ـ ـ ـ ــروي أنـ ـ ــه «ب ـ ـعـ ــد يـ ـ ــوم عـ ـل ــى أحـ ـ ــداث
الـ ـطـ ـي ــون ــة ،ات ـص ـل ــت ب ــال ـق ــاض ــي ب ـي ـطــار
وشكوت له سقوط دماء بسبب قضيتنا.
عـ ّـبــر ع ــن انــزعــاجــه مل ــا آل ــت إل ـيــه األمـ ــور.
فـ ـص ــارحـ ـت ــه ب ـ ـح ـ ــزم« :م ـ ـتـ ــى ت ـس ـت ــدع ــي
اآلخرين وتريحنا من قصة االستنسابية
التي ُنتهم بها» .فكان ّ
الرد حرفيًا «منكون
عــالـقــن مــع ه ــؤالء ونـصـيــر عـلـقــانــن مع
الطرف الثاني»! يسخر حطيط« :هل هذا
قاض عادل يستند إلى القانون أم
جواب
ٍ
جواب سياسي»!

االنقسام
بعد أحداث الطيونة «فلت امللق» ،على
ح ــد تـعـبـيــر ح ـط ـيــط .ع ـق ــدت مـجـمــوعــة
م ــن األهـ ــالـ ــي م ــؤت ـم ـرًا ص ـحــاف ـيــا عـلــى
خلفية فيديو حطيط ،أكــدت خالله أنه
ال يمثلهم وألـغــوا عضويته وعضوية
آخر في جمعية أهالي ضحايا انفجار
مــرفــأ بـيــروت .فـ ّ
ـأســس حطيط «اللجنة
ال ـت ــأس ـي ـس ـي ــة لـ ـع ــوائ ــل ت ـف ـج ـي ــر م ــرف ــأ
بيروت» ،التي ّ
ضمت عوائل  33ضحية
وأصبحت الحقًا «اللجنة التأسيسية

حصل االنقسام
العلني بعد «أحداث
الطيونة» وسقوط
 7شهداء
ل ـ ـت ـ ـجـ ـ ّـمـ ــع أه ـ ـ ــال ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـه ـ ـ ــداء وجـ ــرحـ ــى
ّ
ومتضرري انفجار مرفأ بيروت» .وفي
 4تشرين ال ـثــانــي 2021أقيمت وقفتان
إلح ـي ــاء ال ــذك ــرى ال ـش ـهــريــة لــان ـف ـجــار،
األول ــى عـنــد تـمـثــال املـغـتــرب ،والثانية
عند البوابة الرقم ثالثة.
إلـ ــى ج ــان ــب ال ـج ـم ـع ـيــة وال ـل ـج ـن ــة ،هـنــاك
ت ـج ـ ّـم ــع أله ــال ــي ض ـح ــاي ــا فـ ــوج اإلطـ ـف ــاء
م ـن ـف ـص ــل أسـ ـ ــاسـ ـ ــا عـ ـ ــن تـ ـجـ ـم ــع أه ــال ــي
ال ـ ـض ـ ـحـ ــايـ ــا امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــن وت ـ ـج ـ ـمـ ــع لـ ـب ــول
وترايسي نجار ،والدي الطفلة ألكسندرا
ن ـج ــار ،ال ـلــذيــن «ل ــم يـنـضـمــا إل ــى تجمع
األهــالــي بسبب الـشــروط التي وضعاها
ورفـ ـضـ ـن ــاه ــا» ،ب ـح ـســب ح ـط ـي ــط ،إال أن
«األخـ ـي ـ َـر راح يـشـكــك ف ــي نــوايــاه ـمــا لــذا
لـ ــم ي ـ ــرض ب ــان ـض ـم ــام ـه ـم ــا» ،ك ـم ــا تـنـقــل
فــودول ـيــان .حــاولـنــا الـتــواصــل مــع نجار
للسؤال عن دوافعه لتأسيس ّ
تجمع على
ح ــدة ،فلم ي ـ ّ
ـرد على اتـصــاالتـنــا .الجدير
ّ
باملالحظة هو التفاف تجمع أهالي فوج
اإلط ـفــاء وتـجـ ّـمــع والـ ـ َـدي الضحية نجار
على جمعية أهــالــي الضحايا بعد هذه
التغيرات ،ومشاركتهما بشكل أوسع في
تحركاتها .رغم ذلك ،يعترف بعضهم أن
االنقسام ُيضعفهم ،ويمكن تصديق ذلك
من خالل اختفاء ّ
تحركات األهالي شيئًا
فشيئًا ومشاركة خجولة عند تنظيمها
م ــع االك ـت ـف ــاء ب ــال ــوق ـف ــات ال ـش ـهــريــة عند
املرفأ.
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ّ
مظلومية كهرباء لبنان:
التهجير الثاني
آمال خليل
ل ـ ــم يـ ـكـ ـم ــل امل ـ ــدي ـ ــر الـ ـ ـع ـ ــام مل ــؤس ـس ــة
كـهــربــاء لـبـنــان ،كـمــال حــايــك ،دوام ــه
في مكتبه أمس .بعد الظهر ،قطعت
الـ ـق ــوى األم ـن ـي ــة ح ــرك ــة ال ـس ـيــر على
الطريق الواقعة بني املؤسسة واملرفأ
ب ـعــد ورود م ـع ـلــومــات ع ــن احـتـمــال
انهيار وشيك ملبنى أهراءات القمح.
ّ
تـلــقــف حــايــك مــع مــوظـفــي املــؤسـســة
الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــذي ـ ــرات بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة مـ ـ ـغ ـ ــادرة
ّ
وتهجروا
املكاتب .جمعوا أغراضهم
لـلـمــرة الـثــانـيــة فــي ال ــذك ــرى الـثــانـيــة
الن ـف ـجــار امل ــرف ــأ .ه ــذه املـ ــرة بــاتـجــاه
وزارة الـطــاقــة وامل ـيــاه إلــى أجــل غير
مسمى.
«زم ـط ـنــا أول مـ ــرة .يـمـكــن م ــا نــزمــط
تاني مــرة» يقول حايك لــ»األخـبــار»
في مكتبه املؤقت الجديد .يشير إلى
فريق عمله الذي نجا مثله بأعجوبة
مـ ــن انـ ـفـ ـج ــار امل ـ ــرف ـ ــأ ،م ـس ـت ـع ـي ـدًا مــا
حصل قبل عامني تمامًا« .كنت أظن
ّ
أنـ ـن ــي ص ـل ــب وت ـخ ــط ـي ــت مـ ــا جـ ــرى.
لـكــن ال ــدخ ــان األب ـي ــض ال ــذي انبعث
ً
مــن األهـ ــراءات منذ أي ــام ،كــان كفيال
بإعادتي الى الصفر» .في ذلك اليوم،
ّ
تأخر حايك وفريق عمله في مكاتبهم
ال ــواقـ ـع ــة ف ــي ال ـط ـب ـق ــة ال ـ ـ ـ ّ .13
دوى
االن ـف ـج ــار األول ،وس ـم ـعــت أص ــوات
املفرقعات .طلب حايك من موظفيه
االبتعاد عن الواجهة املقابلة للمرفأ
ّ
ظنًا منه بأن االنفجار التالي سوف
ّ
يـحــطــم زج ــاج الـنــوافــذ فـقــط .مــا هي
ّ
إال ثوان حتى «شعرت بدوي صوت
قـ ــوي م ــن داخـ ـل ــي وب ــري ــاح تـعـصــف

ّ
مــن كــل جانب قبل أن أفقد الــوعــي».
أص ـيــب حــايــك ب ـك ـســور وج ـ ــروح في
أن ـحــاء جـســده ون ــزف داخ ـلــي ،وكــان
ّ
آخر من استعاد وعيه .ظن الجرحى
بأنه قضى بعدما علق جسده تحت
ال ــردم وس ــال ال ــدم مــن فـمــه« .لــم أمت
ّ
بسبب الحظ .فرقت على ميلمتر عن
خ ـســارة عـيـنــي الـيـســرى أو قــدمــي».
ب ـجــانــب ج ـثــة م ـســاعــدتــه اإلعــام ـيــة
ماري طوق ،انتظر حايك طوال أربع
ســاعــات حـتــى تـمـكــن املـسـعـفــون من
ال ــوص ــول ال ــى الـطـبـقــة األخ ـي ــرة بعد
توقف املصاعد وانهيار املحتويات
في املمرات.

 3ضحايا و 17جريحًا
ف ـ ـقـ ــدت املـ ــؤس ـ ـسـ ــة ثـ ــاثـ ــة م ــوظ ـف ــن
وأص ـيــب  17ب ـجــروح ،وف ـقــدت أيضًا
هيكلها وأج ـب ــرت عـلــى ال ـن ــزوح الــى
مـكــاتــب بــديـلــة مــن ال ـغــرف الـجــاهــزة.
«ل ـل ـم ـص ــادف ــة ،وضـ ـع ــت الـ ـغ ــرف فــي
واج ـه ــة أقـ ــرب ال ــى امل ــرف ــأ م ــن املـبـنــى
ن ـف ـس ــه .وب ـ ـخـ ــاف ال ـ ـج ـ ـيـ ــران ال ــذي ــن
غادروا الحي هربًا من انفجار جديد،
بادرنا نحن إلى االقتراب من الخطر
املحتمل ،وال سيما أن األرضية التي
تقوم عليها الغرف الجاهزة ليست
ثابتة ،ما ينذر بوقوع إصابات أكبر
ف ــي ح ــال ان ـه ـيــار أه ـ ـ ــراءات ال ـق ـمــح».
م ــع ذلـ ــك ،تـلــك ال ـغ ــرف جـعـلــت حــايــك
ي ـ ــدرك «ال ـت ـض ـح ـيــات ال ـت ــي يـقـ ّـدمـهــا
املوظفون في ظروف عمل صعبة من
الـبــرد شـتـ ً
ـاء والـحـ ّـر صيفًا وضجيج
ّ
ال ـس ـيــارات املـ ــارة عـلــى األوتــوس ـتــراد
امل ـحــاذي .فــي هــذه ال ـظــروف ،أنجزنا

ملف اتفاقية الغاز املصري ومشروع
البنك الدولي للكهرباء».
ف ـمــا ه ــو مـصـيــر ال ـتــرم ـيــم؟ «أن ـجــزت
املــؤسـســة دراس ــات ودفــاتــر الـشــروط
إلط ـ ـ ــاق م ـن ــاق ـص ــة ل ـت ــرم ـي ــم امل ـب ـنــى
وتـ ـ ـط ـ ــوي ـ ــره .ل ـك ـن ـن ــا ن ـن ـت ـظ ــر ت ــأم ــن
الـ»فريش دوالر» ،وللغاية ،طلبنا من
الصندوق العربي تمويل الترميم».
أب ــرز مــا يـحـتــاج إل ــى الـتــرمـيــم غرفة
التحكم املركزية الواقعة في الطبقة
ّ
التاسعة التي تعطلت بالكامل .كانت
ال ـشــاشــات تـسـمــح لـلـعــامـلــن برصد
حــركــة الـكـهــربــاء فــي جميع املناطق
بنقل مباشر ،من إنتاج املعامل إلى
ً
م ـ ّـد الـشـبـكــات ،وص ــوال إل ــى ا ّلـتــوزيــع
ُ
والـتـقـنــن .الـغــرفــة الـتــي دشــنــت عــام
ُ
 ،2012استبدلت بساعة قياس بدائية
في محطة الجمهور ،علمًا بأن تعطل
ّ
تسبب بتزايد انقطاع
غرفة التحكم
الكهرباء املفاجئ بنسبة  50في املئة.
االن ـ ـ ـف ـ ـ ـجـ ـ ــار ض ـ ـ ـ ــرب أ ّي ـ ـ ـضـ ـ ــا م ـح ـط ــة
األش ــرف ـي ــة ال ـت ــي ُدش ــن ــت عـ ــام 2017
لتزويد أحياء مار مخايل والجميزة
بالكهرباء .املؤسسة بحسب حايك،
أنجزت الدراسات الالزمة لترميمها
بانتظار توفير التمويل« .الضرر من
تعطل محطة األشــرفـيــة كبير ،لكنه
ل ـي ــس م ـل ـحــوظــا ب ـن ـس ـبــة ك ـب ـي ــرة ألن
الكثير مــن سـكــان ال ـحـ ّـي لــم يـعــودوا
ّ
بعد الــى منازلهم وأصـحــاب املـحــال
ُلــم يـعـيــدوا افـتـتــاحـهــا .لـكــن فــي حــال
أنـجــز ترميم جميع املـنــازل واملـحــال
ولــم ّ
ترمم املحطة ،منكون ما عملنا
ش ــي إلع ـ ــادة ب ــث ال ـ ــروح ف ــي امل ـن ــازل
واملحال».

فرير الجميزة :صرح عريق
ينتصر مجددًا على الدمار
نسرين الطويلة
منذ عام  1894تقف مدرسة القلب األقدس
(فرير الجميزة) في وسط بيروت شاهدة
على تاريخ توالت خالله فترات االنهيار
واالزدهـ ـ ــار .فــاملـبـنــى ال ــذي بـنــاه الــرهـبــان
الفرنسيون على طراز املدارس األوروبية
م ـنــذ 128عـ ــامـ ــا ،ش ـهــد مـخـتـلــف ال ـحــروب
مرت على املدينةّ .
واألحداث التي ّ
تعرض
للدمار مرارًا وكان ّ
القيمون عليه يعيدون
ّ
ترميمه في كل مــرة ،ليعود صرحًا أثريًا
ّ
تــربــويــا عــريـقــا ت ـخــرج مـنــه آالف الـطــاب
وال ـط ــال ـب ــات وم ـن ـهــم ث ــاث ــة وصـ ـل ــوا إلــى
رئ ــاس ــة ال ـج ـم ـه ــوري ــة (ك ـم ـي ــل ش ـم ـعــون،
الياس سركيس ،ميشال عون).
حني تزور املدرسة اليوم ،ويطالعك أطفال
م ــن م ـخ ـت ـلــف األع ـ ـمـ ــار ي ـت ـن ـق ـلــون ب ــأم ــان
ّ
فــي مخيمها الصيفي فــي امللعب املظلل
بــاألشـجــار ،ال يخطر لــك أنـهــا كــانــت منذ
عامني فقط في حالة دمار هائل ،وأن هذه
املـســاحــات كــانــت مليئة بــالــركــام وحطام
األبواب والنوافذ .فموقع املدرسة القريب
م ــن م ــرف ــأ بـ ـي ــروت ،جـعـلـهــا إح ـ ــدى أكـثــر
امل ـ ــدارس ت ـض ـ ّـررًا م ــن ان ـف ـجــار ال ــراب ــع من
آب حيث تــداعــت بعض جــدرانـهــا ولحق
الدمار معظم أجزائها.

ّ
المركزية (علي حشيشو)
أبرز ما يحتاج إلى الترميم غرفة التحكم

ّ
بجانب جثة مساعدته ماري
طوق انتظر كمال حايك
المسعفين  4ساعات
من تبقى من جيران «الكهرباء»
ال يكتمل املسير بسهولة إلى مبنى
امل ــؤسـ ـس ــة املـ ـق ــاب ــل ت ـم ــام ــا ل ـل ـمــرفــأ،
لتفقد خــراب الـجــدران واملكاتب بعد
ع ــام ــن كــام ـلــن م ــن الـ ـك ــارث ــة .قـبــالــة
أحد مداخلها ،يقيم الياس الخوري
( 15عــامــا) حــاجـزًا لتفتيش الــذاكــرة

الجماعية .أحد ضحايا انفجار املرفأ
الـ ــذي قـضــى بـعــد أس ـبــوعــن مـتــأثـرًا
بـجــراحــه ،كــان جــار املــؤسـســة .قضى
خالل وجوده على شرفة منزله وهو
يشاهد الـحــريــق فــي املـقــابــل .والــدتــه
ميراي وإخوته أجبروا على االنتقال
مــن الـحــي بعد ّتدمير منزلهم الــذي
تعلوه الفتة تحذر من االقتراب منه
بسبب خطر االنهيار واملوت .ال يدرك
ّ
م ــن عــلــق الــاف ـتــة بــأمــر م ــن مـحــافــظ
بـيــروت ،بــأن امل ــوت واالنـهـيــار سكنا
كل أرجاء الحي .صور الخوري على
مــدخــل املـبـنــى وجــوان ـبــه ال ــذي تقيم

ّ
ف ـيــه أس ـ ــرة والـ ــدتـ ــه ،ت ـت ــدل ــى لتشير
أي ـض ــا إلـ ــى خ ـطــر االن ـه ـي ــار وامل ـ ــوت.
خسارة األرواح تكاد تنسينا خراب
املــؤس ـســة األســاس ـيــة ف ــي ال ـب ـلــد .من
ح ـ ــولـ ـ ـه ـ ــا ،ت ـ ــوف ـ ــي ص ـ ــاح ـ ــب م ـح ـطــة
البنزين الواقعة على الـشــارع العام
وعـ ــدد م ــن ال ـج ـي ــران م ــن س ـك ــان مــار
مخايل خلف املبنى.
امل ــؤس ـس ــة أيـ ـض ــا ل ـه ــا ح ـص ـت ـهــا فــي
خسارة األرواح .ميراي طوق وزينة
شمعون وكلوديا اللقيس دفعن ثمن
ّ ّ
تأخرهن إلى ما بعد الدوام الرسمي
ّ
ووق ــوع مكاتبهن فــي الطبقة الـ ـ 13

ضمن مكتب املدير العام للمؤسسة.
ف ــي ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـف ـل ـيــة ،ح ـيــث صــالــة
اس ـت ـق ـبــال ال ــزب ــائ ــن ،ل ــم ت ـتــم إضــافــة
أس ـمــائ ـهــن ع ـلــى ال ـلــوحــة ال ـتــذكــاريــة
ل ـض ـح ــاي ــا امل ــؤسـ ـس ــة الـ ــذيـ ــن ق ـضــوا
خـ ــال أداء م ـه ـمــات ـهــم .آخ ــره ــم كــان
يوسف الياس الذي توفي عام ،2003
ّ
وأولهم كان راشــد عجاج عام .1967
وما بينهما عدد من املوظفني الذين
قـضــوا خــال الـحــرب األهـلـيــة عندما
كانت خطوط التماس ّ
تمر من حول
املــؤس ـســة ،قـبــل أن تـتـخــذهــا ال ـقــوات
اللبنانية ثكنة عسكرية.

فوج اإلطفاء :رسالة ال تنتهي بالشهادة
زينب حاوي
قبل ساعة من وقوع انفجار الرابع من
آب ،وتـحــديـدًا عـنــد الـســاعــة الخامسة
وخمس دقائق ،ورد اتصال من شرطة
بـيــروت إلــى غــرفــة العمليات فــي فوج

اإلطـ ـف ــاء ف ــي ال ـكــارن ـت ـي ـنــا ،تـطـلــب فيه
املـســاعــدة فــي إخـمــاد حــريــق فــي مرفأ
بـيــروت ،مــن دون إضــافــة ّ
أي معلومة.
ّ
س ــرع ــان م ــا ه ــرع ــت ف ــرق ــة م ــؤل ـف ــة من
 10إطـفــائـيــن (شــربــل ونـجـيــب حتي،
وشــربــل ك ــرم وج ــو بــو صـعــب ،ورام ــي

تـ ّ
ـوج ــه ال ـف ــري ــق ف ــي ذلـ ــك الـ ـي ــوم إل ــى
«حــادث مجهول» ،كما يصفه رئيس
«شـعـبــة ال ـعــاقــات ال ـعــامــة» فــي فــوج
إطـ ـ ـف ـ ــاء ب ـ ـ ـيـ ـ ــروت ،املـ ـ ـ ـ ــازم أول عـلــي
ّ
نـجــم .ح ــادث ظ ــل إل ــى ا َل ـيــوم غامضًا
ب ـت ـف ــاص ـي ـل ــه ،فـ ـل ــم ي ـ ـبـ ــق م ـ ــن ه ـ ــؤالء
ّ
ّ
الشهداء ،الذين ظل مصيرهم معلقًا

كـعـكــي ،وم ـث ــال ح ــوا ،ورالـ ــف مــاحــي،
وإي ـ ـلـ ــي خـ ــزامـ ــي ،وج ـ ــو ن ـ ــون وس ـحــر
فارس) ،إلى مكان الحريق الذي ّ
تحول
ب ـع ــد س ــاع ــة إلـ ــى م ــا ي ـش ـبــه امل ـح ــرق ــة،
م ـح ـ ّـول ــة ع ـن ــاص ــر ف ـ ــوج اإلط ـ ـفـ ــاء إل ــى
شهداء.

ّ
الهبات التي تلقاها
الفوج غير كافية ومنها ما
قارب وقته على االنتهاء

ّ
ّ
إطفائي
«كل
شهيد حي»ّ
(هيثم
الموسوي)

ألك ـثــر مــن  12يــومــا بـعـيــد االنـفـجــار،
مــن يخبر بما حــدث ومــا إذا كــان قد
رافقهم أحــد وقـتــذاك إلــى ذاك العنبر
الرقم .12
م ــأس ــاة فـ ــوج إطـ ـف ــاء «ال ـكــارن ـت ـي ـنــا»
انـسـحـبــت أي ـضــا ك ــارث ــة عـلــى مــركــزه
امل ـح ــاذي لـلـمــرفــأ ،فـقـبــل عــامــن ُد ّم ــر
ب ـش ـكــل ك ــام ـ ُـل ،واسـ ـتـ ـع ــان ع ـنــاصــره
بالخيم التي نصبت على الركام .يعود
بنا نجم إلى تلك الفترة ،ويسرد كيف
تـضـ ّـررت غــرفــة العمليات الزجاجية
بالكامل ،وأصيب عناصرها بجروح
راوح ــت بــن الطفيفة والبليغة .بعد
تشييع الشهداء إلى مثواهم األخير
ُّاتـخــذ الـقــرار بــإعــادة ّ
رص الصفوف،
وإعـ ـ ــادة هـيـكـلــة أف ـ ــراد ال ـف ــوج ،لـتـبــدأ

بعدها مرحلة التأهيل النفسي ،الذي
احـتــاج إلـيــه بــاقــي العناصر ،خاصة
ُ
أولـئــك الــذيــن كتبت لهم الـحـيــاة مرة
جــديــدة ،بعد تبديلهم فــي اللحظات
األخيرة مع زمالئهم الشهداء.

حريق ثان ّ
مجددًا
ٍ

ّ
هــذه املــأســاة الـتــي حــلــت عـلــى الـفــوج،
لــم تـثـنــه م ــرة جــديــدة عــن تلبية نــداء
الــواجــب اإلنساني ،إذ على الرغم من
فظاعة االنفجار والفقدان األكبر الذي
ّ
تـجــلــى بــاسـتـشـهــاد فــرقــة كــامـلــة ،فــإن
العناصر اختبروا مرة أخرى ،الذهاب
إلــى املــرفــأ ،إلطفاء حريق آخــر .حصل
ذل ـ ــك ،ب ـعــد ش ـهــر م ــن ان ـف ـج ــار ال ــراب ــع
مــن آب ،إب ــان اح ـتــراق املـنـطـقــة الـحـ ّـرة
ف ــي امل ــرف ــأ .ال يـخـفــي ن ـجــم أن ــه ح ــاول
منع عـنــاصــره بــدايــة مــن الــذهــاب الى
م ـكــان ال ـحــريــق «ك ــي ال نــأكــل الـضــرب
مــرة أخ ــرى» .أقـفــل الـبــوابــة الحديدية
األســاسـيــة ،وتـمـ ّـهــل اإلطـفــائـيــون ،إلى
حــن التأكد مــن الحريق بعدما أوكــل
مهمة االسـتـطــاع إلــى أحــد العناصر
نارية.
الذي اتجه إلى هناك عبر دراجة
ّ
وبعد التأكد من انــدالع الحريق ،شق
ن ـجــم الـ ـب ــواب ــة ،وإذ بــال ـع ـنــاصــر كما
يصف ،يقفزون مــن فوقها ،مندفعني
ب ـح ـمــاســة ع ــال ـي ــة ،ل ـت ـن ـف ـيــذ مـهـمـتـهــم
اإلنسانية «رسالتنا ما بتخلص عند
الشهادة».
في الباحة الخارجية للمركز ،يقترح

نـجــم إج ــراء الـلـقــاء الـصـحــافــي طمعًا
ب ـم ــزي ــد م ــن ال ـت ـه ــوئ ــة ،ألن ال ـص ـعــود
إل ــى الطبقة األول ــى مــن املـبـنــى حيث
مكاتب العناصر ،وغــرفــة العمليات،
ّ
بالتزود باإلنارة
يعني االكتفاء فقط
مــع غ ـيــاب ّ
أي ن ــوع مــن الـتـكـيـيــف في
ه ــذا الـطـقــس ال ـح ــار ،عـلــى ال ــرغ ــم من
وجـ ــود ه ـبــة ال ـطــاقــة الـشـمـسـيــة .هــذا
األم ــر ،يحيلنا إل ــى ال ـس ــؤال عــن ّهــذه
املساعدات والتجهيزات التي تلقاها
املركز في العامني املاضيني .فكيفما
دار النظر ،يقع على أسـمــاء الجهات
الــدولـيــة واملحلية الـتــي قـ ّـدمــت هبات
إلــى املــركــز .وم ــن امل ـعــروف أن األخـيــر
م ــا زال ي ـع ــان ــي م ــن ن ـق ــص حـ ـ ـ ّ
ـاد فــي
ّ
املعدات والتجهيزات ،بسبب اإلهمال
ّ
الــرسـمــي ،األم ــر ال ــذي أدى فــي بعض
األحيان الى استشهاد عناصره ،كما
حصل قبل  7سنوات في منطقة «مار
الياس».

هبات ...ال ّ
تجهز

نـســأل نـجــم عــن الـهـبــات امل ـقـ ّـدمــة إلــى
املركز وما إذا كانت ستساعدهم في
تنفيذ َمـهـ ّ
ـامـهــم اإلنـســانـيــة .ليتضح
ّ
ب ــأن ج ــل ه ــذه ال ـه ـبــات ال ي ــرق ــى إلــى
ت ـج ـه ـي ــزات ف ـع ـل ـيــة ،وقـ ــد مـ ـ ّـر عـلـيـهــا
ال ـ ــزم ـ ــن ،إن ك ــان ــت اآللـ ـ ـي ـ ــات ال ـع ـشــر
امل ـس ـت ـع ـم ـلــة املـ ـق ـ ّـدم ــة مـ ــن ال ـح ـكــومــة
الكندية ،والتي تتسع فقط لشخصني
اثنني ،فيما يحتاج إخماد أي حريق

إل ــى خـمـســة أفـ ـ ــراد ك ـمــا ي ــؤك ــد نـجــم،
ل ــذا يـلـجــأ الـعـنــاصــر إل ــى االسـتـعــانــة
ّ
بـسـيــارة أخ ــرى صغيرة تـقــل البقية.
أو هبات ثياب اإلطفاء والتي لم تكن
أيـضــا ب ـجــديــدة ،وقـ ــارب وقـتـهــا على
االنتهاء ،وكذلك أجهزة االتصال التي
لــم تــرق بــدورهــا إلــى شبكة متكاملة
تسهم في التواصل بني العناصر.
واق ـ ـ ــع م ــري ــر إذًا ،ت ـض ــاع ـف ــه األزمـ ـ ــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـح ــال ـي ــة ،ل ـن ـصــل فــي
ن ـه ــاي ــة امل ـ ـطـ ــاف إلـ ـ ــى قـ ـط ــاع ي ــواج ــه
نقصًا في معداته ويستخدم كوادره
ال ـب ـش ــري ــة ل ـل ـت ـع ــوي ــض ،ف ـ ّي ـمــا يـضــع
عناصره دماءهم على أكفهم في كل
مــرة يواجهون فيها الحرائق «نحن
م ـن ـش ـت ـغــل ب ــال ـل ـح ــم ال ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـي» ،و«كـ ــل
إطفائي هو شهيد ّ
حي» .في الطريق
امل ـ ـ ــؤدي الـ ــى م ــرك ــز فـ ــوج اإلط ـفــائ ـيــة
تـتــراءى أمامنا صــور الـشـهــداء التي
ُرسـ ـم ــت ع ـلــى جـ ــداريـ ــة م ــاص ـقــة ل ــه.
صور بقيت وحيدة من بني مقتنيات
وأغ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ان ـ ــدث ـ ــرت بـ ـفـ ـع ــل ع ـصــف
يبق على
االنـفـجــار ،إذ إن األ ّخـيــر لــم ِ
ما من شأنه أن يعزي عناصر الفوج
وع ــوائ ــل الـ ـشـ ـه ــداء ،بـتـخـلـيــد أمــاكــن
مبيت ذويهم أو االحتفاظ بأغراضهم
الشخصية .بقيت فقط خوذة حمراء،
ُوجدت في مكان استشهاد العناصر
قرب العنبر الرقم  ،12ووضعها نجم
فــي مكتبه تـخـلـيـدًا لــذكــرى الـشـهــداء
ّ
ً
فيما ظل صاحبها مجهوال.

لحظة االنفجار
«ك ـنــا أرب ـع ــة أش ـخ ــاص ف ــي اإلدارة وك ــان
هناك شبان آخرون في امللعب بعد انتهاء
الـ ــدوام وم ـغ ــادرة تــامـيــذ أح ــد الـصـفــوف
الـصـيـفـيــة» يـخـبــرنــا أل ـي ـخ ــان ــدرو ن ـشــار،
أح ـ ــد امل ــوظـ ـف ــن اإلداريـ ـ ـ ـ ــن فـ ــي امل ــدرس ــة
الــذي كــان ال يــزال فــي حرمها عند وقــوع
االنـ ـفـ ـج ــار وأص ـ ـيـ ــب ب ـ ـجـ ــروح فـ ــي رأسـ ــه
ويــديــه «ل ــم يسلم أي ش ــيء فــي املــدرســة،
فجأة مأل الــركــام املكان وصــارت األبــواب
ّ
وال ـنــوافــذ وك ــل مـحـتــويــات الـقــاعــات على
األرض» يضيف نشار وهو يستذكر تلك
ّ
اللحظات التي ظن خاللها أن املدرسة لن
ّ
تعود أبـدًا إلــى ما كانت عليه« :انهار كل
شــيء حولنا ،تــداعــت ال ـجــدران الفخارية
الـ ـت ــي ت ـف ـص ــل بـ ــن ال ـ ـغ ـ ــرف ،وأص ـب ـح ــت
قاعات التدريس مساحة مفتوحة مليئة
بــالــركــام ،وكــان الغبار والــزجــاج املتناثر
ّ
في كل مكان .شعرنا جميعًا بفقدان األمل
ولكننا بعد استيعاب الصدمة ّقررنا بدء
العمل» .كــان نشار من األشـخــاص الذين
واكبوا أعمال إعــادة اإلعمار في املدرسة
منذ بدء العمل التطوعي لرفع الركام إلى
عودة املدرسة للعمل واستقبال التالميذ.
«ت ــواف ــد امل ـت ـط ـ ّـوع ــون م ـنــذ األي ـ ــام األول ــى

مــن طــاب وخريجني ومعلمني وأعـضــاء
ال ـك ـشــاف ال ـتــابــع ل ـل ـمــدرســة ،إض ــاف ــة إلــى
بعض الجمعيات وسكان املنطقة ،إلزالة
األنقاض وتنظيف الزجاج املحطم» .كان
اإلق ـب ــال عـلــى امل ـســاعــدة امل ـيــدان ـيــة ملفتًا
بــاإلضــافــة إل ــى بـعــض امل ـســاعــدات املالية
الـفــرديــة مــن األهــالــي والـجـمـعـيــات .ولكن
العمل الجدي بدأ الحقًا مع ورشات العمل
املكثف مع املتعهدين واملختصني وفرق
الصيانة« :كنا نصل الليل بالنهار حتى
تمكنت املدرسة من استقبال الطالب في
املــوعــد امل ـحـ ّـدد لـبــدء الـعــام ال ــدراس ــي ،وال
يــزال العمل جاريًا حتى اليوم في بعض
األقـ ـس ــام م ـثــل ق ــاع ــة املـكـتـبــة ال ـت ــي نعمل
حاليًا على إعادة تأهيلها».

التالميذ يساعدون مدرستهم
ل ــم ي ـس ـتــوعــب ال ـت ــام ـي ــذ ال ــذي ــن تـ ـن ــادوا
للمساعدة فــي تنظيف مدرستهم حجم
الــدمــار الــذي شــاهــدوه ،هــم الــذيــن ال يــزال
بـعـضـهــم ح ـتــى اآلن ي ـعــانــي م ــن تـبـعــات
صدمة االنفجار« .كان األمر مرعبًا» تقول
سينتيا الـتــي ال ت ــزال تــذكــر بالتفاصيل
لحظة وقــوع االنـفـجــار وإصــابــة والديها
بـ ـج ــروح ت ـش ـكــر الـ ـل ــه م ـ ـ ــرارًا أنـ ـه ــا كــانــت
طفيفة «حني رأيت صور املدرسة شعرت
ب ــأن الـعــالــم يـنـهــار مــن حــولــي ول ــم أجــرؤ
على الذهاب مع زميلتي لرؤيتها» تقول
م ـش ـيــرة إلـ ــى صــدي ـق ـت ـهــا ال ـت ــي أخـبــرتـنــا
كـيــف تــوجـهــت مــع مـجـمــوعــة مــن الــرفــاق
إل ــى املــدرســة للمساهمة فــي رف ــع الــركــام
وكيف كان املشهد محزنًا ولكنه حفزهم
عـلــى جـمــع بـعـضـهــم الـبـعــض لـتـقــديــم ما
يمكنهم من مساعدة «رأيــت جــدار صفي
مهدمًا والكراسي والطاوالت التي قضينا
سنوات عليها محطمة على أرض امللعب.
أخــافـنــي أن أتـخـيــل لــو كـنــا داخ ــل الصف
لحظة وقــوع االنـفـجــار ،وكــانــت املساعدة
التي قدمناها أقل ما يمكننا فعله إلعادة
مدرستنا إلى ما كانت عليه».

عام دراسي في موعده
عـ ــودة امل ــدرس ــة م ــع ب ــدء ال ـع ــام ال ــدراس ــي
ك ــان ــت ت ـحــديــا ك ـب ـي ـرًا بــالـنـسـبــة لـلـقـ ّـيـمــن
ع ـل ـي ـه ــا ،ويـ ــؤكـ ــد م ــدي ــر امل ـ ــدرس ـ ــة نـقـيــب
امل ـع ـل ـمــن رودولـ ـ ــف ع ـب ــود أن ـه ــم رب ـحــوا
ه ــذا الـتـحــدي وتـمـكـنــوا مــن إط ــاق الـعــام
الــدراســي فــي مــوعــده رغــم حجم األضــرار
الكبير« :أصيب ستة من املوظفني بجروح
وشملت األضــرار املادية حوالى  %80من
املــدرســة وال سيما فــي مبنى الــروضــات
األك ـث ــر مــواج ـهــة لـعـصــف االن ـف ـج ــار .كــان

مــوعــد افـتـتــاح الـعــام الــدراســي م ـقـ ّـررًا في
أيلول فحددنا أولوياتنا وبدأنا بإصالح
ال ـ ـطـ ــوابـ ــق الـ ـت ــي س ـت ـس ـت ـق ـبــل ال ـت ــام ـي ــذ
وتـمـكـنــا مــن اف ـتـتــاح ال ـعــام ال ــدراس ــي في
موعده قبل أن نضطر إلى اإلقفال مجددًا
ب ـس ـب ــب ج ــائ ـح ــة كـ ـ ــورونـ ـ ــا» .وال يـنـســى
ع ـبــود أن يــذكــر املـتـطــوعــن الــذيــن كــانــوا
يـتــواجــدون فــي املــدرســة كــل يــوم باملئات
يتقاسمون املـهــام إلنـجــاز العمل بأسرع
مــا يمكن« .تابعنا مسيرة الترميم بعد
اإلقـ ـف ــال ال ـق ـســري وال تـ ــزال اإلص ــاح ــات
مستمرة حتى اليوم وكان آخرها تجهيز
كنيسة املدرسة التاريخية واملسرح الذي
ســاهـمــت إح ــدى الـجـمـعـيــات فــي ترميمه
ونحن تابعنا العمل من ناحية الصوت
والكراسي والتفاصيل األخرى».

مبنيان أثريان
ويلفت عبود إلى أن مديرية اآلثــار كانت
تــأتــي وتكشف على سير الـعـمــل ،ذلــك أن
اثنني من مباني املدرسة مصنفان كمبان
أث ــري ــة وكـ ــان ي ـجــب بــال ـتــالــي تــرمـيـمـهـمــا
بمواصفات معينة ما تطلب وقتًا وعناية
خاصة إلع ــادة كــل شــيء بــأقــرب مــا يمكن
ملا كان عليه.
وع ــن امل ـس ــاع ــدات ال ـتــي تـلـقـتـهــا املــدرســة
ي ـق ــول ع ـب ــود إن ـه ــا أتـ ــت ب ـش ـكــل أســاســي
م ــن مــركــز الــرهـبـنــة الــرئـيـســي ف ــي روم ــا،
وبفضل هذه املساعدة بدأ العمل لتجهيز
قاعات التدريس في املرحلة األولــى ،كما
ّ
تـلـقــت امل ــدرس ــة ،م ـثــل ك ــل امل ـ ــدارس الـتــي
تـ ـض ـ ّـررت م ــن االنـ ـفـ ـج ــار ،م ـس ــاع ــدات من
السفارة الفرنسية إلعادة اإلعمار« .كانت
م ـي ــزان ـي ـت ـن ــا مـ ـت ــواضـ ـع ــة ،واس ـت ـخ ــدم ـن ــا
املـ ـس ــاع ــدات ال ـت ــي وص ـل ـت ـنــا ف ــي ال ـبــدايــة
إلع ـ ــادة األقـ ـس ــام األس ــاس ـي ــة إل ــى الـعـمــل،
ثــم بــدأنــا بالتحسني بحسب املـســاعــدات
الـتــي تصلنا مــن الرهبنة تباعًا ونعمل
حاليًا على معالجة التشققات في بعض
واج ـه ــات امل ـب ـنــى» .ويـشـيــر عـبــود إل ــى أن
بعض الجمعيات قدمت مساعدات أيضًا،
إن لـجـهــة املـتـطــوعــن أو لـلـمـســاهـمــة في
ً
إصـ ــاح أض ـ ــرار مـعـيـنــة ك ــال ــزج ــاج م ـثــا.
عـ ـب ــود مـ ــرتـ ــاح لـ ـتـ ـج ــاوز امل ـ ــدرس ـ ــة ه ــذه
ال ـك ــارث ــة وع ــودت ـه ــا إل ــى م ــا كــانــت عـلـيــه،
لكنه يشير إلى أزمــات أخرى عصفت وال
تزال بالقطاع التعليمي ،من أزمة كورونا
ال ـت ــي أل ـح ـقــت ضـ ــررًا تــربــويــا بــالـتــامـيــذ
يكاد ال يقل عن أضــرار االنفجار املادية،
إلــى األزم ــة االقـتـصــاديــة الـتــي كــان قطاع
املـ ـ ــدارس ال ـخــاصــة م ــن أبـ ــرز ضـحــايــاهــا.
وتـجـهــد مــدرســة الـقـلــب األقـ ــدس فــي هــذا
اإلط ـ ــار ل ـل ـمــوازنــة ب ــن ح ــاج ــات امل ــدرس ــة
وقـ ـ ــدرات األه ــال ــي ،ه ــي ال ـت ــي يـشـهــد لها
كثيرون من هؤالء بحرصها على مراعاة
أوض ــاع ـه ــم املـ ــاديـ ــة« :ان ـت ـق ـل ـنــا م ــن أزم ــة
االن ـف ـج ــار وال ــدم ــار واإلعـ ـم ــار ،إل ــى أزم ــة
الـتـكــالـيــف وروات ـ ــب املـعـلـمــن واألق ـس ــاط
على أمل أن نتجاوزها هي األخرى».
(مروان بو حيدر)
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الياس ونانسي وسما

بعد مرور سنتين على انفجار العنبر الرقم  12في مرفأ ّبيروت ،أحد أكبر االنفجارات غير العسكرية على
مستوى العالم ،لم ّ
تقدم الدولة رواية رسمية تشرح أقله ما جرى .حتى اللحظة ،ال تصريحات رسمية
توضح ما الذي انفجر وما هي المواد التي كانت موجودة داخل العنبر قبل االنفجار؟

لحظة تركت
عمرًا من الوجع
فانيسا مرعي
ّ
م ـ ــن مـ ــرفـ ــأ ب ـ ـي ـ ــروت إل ـ ـ ــى ك ـ ـ ــل ب ـق ـعــة
ف ــي ل ـب ـنــان تـ ــرك ان ـف ـج ــار ال ــراب ــع من
آب ب ـص ـمــاتــه ع ـل ــى م ــام ــح ال ــوج ــوه
واألجـ ـس ــاد ،وف ــي الـنـفــوس وال ــذاك ــرة
الـجـمــاعـ ّـيــة .لــم يحصد فـقــط األرواح
ّ
بل قتل األحــام أيضًا ،حتى من بقي
ُ
بـعــده على قيد الـحـيــاة ،لــم يـنــج منه
سوى جسديًا!

رحلة صيد أخيرة

ُ
قصص مؤملة ال تحصى كان االنفجار
وراء ه ـ ـ ـ ــا .ال ــرج ــل ال ـس ـت ـي ـن ـ ّـي ال ـي ــاس
ال ـه ــري ــرا ،أح ــد امل ـص ــاب ــن ،ل ــم ي ــدر أن
ّ
حبه للبحر وصيد السمك سيقوده
ّ
إل ــى نقطة مفصلية فــي حـيــاتــه فقط
ألنـ ــه اخـ ـت ــار م ــرف ــأ بـ ـي ــروت مل ـمــارســة
هوايته« .كنت بعيدًا عشرة أمتار عن
مكان وقوع االنفجار وعندما سمعت

ّ
جميلة،
الحياة
أن
أظن
كنت
ّ
ّ
لكنني اكتشفت أنها جميلة ألن
إيلي كان موجودًا فيها
صــوتــا م ـ ّ
ـدوي ــا هــرعــت إل ــى ال ـس ـيــارة،
ّ
ثـ ّـم أغمي علي فــور وقــوع االنفجار».
يستحضر مشهد إنقاذه الذي ال يزال
عالقًا في ذهنه حتى اليوم« ،استعدت
وعـيــي بعدما عثر رج ــال عـلـ ّـي أثناء
عملية البحث عن الضحايا وبــدؤوا

بسحبي مــن ال ـسـ ّـيــارة .مــن ي ـ َ
ـرى ّبأي
ّ
حالة كانت ّ
سيارتي لن
يصدق أنني
ّ
خرجت منها حيًا».
تـ ـسـ ـع ــة ّأي ـ ـ ـ ـ ــام قـ ـض ــاه ــا ال ـ ـي ـ ــاس فــي
املـسـتـشـفــى خ ـضــع خــال ـهــا لـعـمـلـ ّـيــة
ف ــي رأسـ ــه .ت ـغـ ّـيــرت ح ـي ــات ــه ...فـهــو لم
يعد قادرًا على العمل وإعالة عائلته،
بعدما ّ
تسبب له االنفجار بضرر في
أذنـ ــه ال ـي ـســرى وس ـم ـعــه ،وف ــي ذراع ــه
اليسرى التي ال يستطيع أن ّ
يحركها
بــاتـجــاه األع ـلــى رغ ــم خـضــوعــه لعدد
ّ
الفيزيائية ،وخلل في
من الجلسات
أع ـص ــاب ي ــده ال ـي ـم ـنــى ال ـت ــي ل ــم يعد
ّ
يتحسس األشـيــاء بها .سنتان ّ
مرتا
عـلــى االن ـف ـجــار ،تــابــع ال ـيــاس عالجه
ّ ً
متحمال بـمـفــرده تكاليف
خاللهما،
ّ
الشعاعية
الفحوص الطبية والصور
واألدويــة من دون أي دعم من الدولة
ّ
املختصة!
والجهات

شهر واحد من الزواج

ال ُيـحـصــر االن ـف ـجــار بـبـقـعــة مـعـ ّـيـنــة.
على الرغم من وقوعه في العاصمة،
ّ ّ
إل أن الـ ـشـ ـظ ــاي ــا ال ـ ـتـ ــي ل ـ ــم ت ـصــب
األجساد هناك ،أصابت حتمًا القلوب
في أي منطقة كانت.
ّ
ّ
«كنت أظــن أن الحياة جميلة ،لكنني
ّ
اكتشفت أنـهــا جميلة ألن إيـلــي كــان
بألم تستعيد الشابة
موجودًا فيها»ٍ ،
نــانـســي ذكــريــاتـهــا مــع زوج ـهــا إيلي
خ ــزام ــي ،عنصر ف ــوج إط ـفــاء بـيــروت
ال ــذي سـقــط ضحية فــي خ ــال تــأديــة
مهمته .خـبــر االن ـف ـجــار ال ــذي انتشر
ونـ ــزل كــالـصــاعـقــة ع ـلــى عــائ ـلــة إيـلــي
وزوجـتــه وأصــدقــائــه ،لم يمنعهم من
ال ـت ـمـ ّـســك ف ــي ال ـب ــداي ــة ب ــأم ــل عــودتــه

هكذا اندلعت النيران في المرفأ
فؤاد بزي
ال نبالغ إذ قلنا ّإن هناك عشرات الروايات ملا جرى،
منها مــا يــدخــل تـحــت خــانــة الـخـيــال العلمي مثل
الطوربيدات البحرية والعبوة النيوترونية ،ومنها
ّ
يتحدث عن "قنبلة نووية" .وبينهما ،من ّ
حور
ما
القصة ألهداف سياسية فرأى في العنبر الرسمي
مستودعًا لصواريخ املقاومة قصفه العدو ،وفبرك
لــذلــك مقطع فيديو يظهر فيه ص ــاروخ يـنــزل من
ال ـ ُجــو ،وت ـبـ ّـن بـعــد ذل ــك أن املـقـطــع سـ ّـيــئ اإلخ ــراج،
خرج من التداولّ .أما الرواية العلمية فهي أبسط
فأ ّ
من كل الخياالت اللبنانية ويمكن باالستناد إلى
املقاطع املنتشرة على اإلعــام خــال الحريق وما
بعد االنفجار كتابة ما جرى.
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ّ ّ
إل ـي ـهــم ،إل أن ّه ــذا األم ــل ان ــدث ــر بعد
العثور على جثته.
ّ
املحب فحسب ،بل
لم يكن إيلي الزوج
كان صديق طفولة نانسيّ .
قصتهما
بدأت في السابعة من العمر ،كبرا معًا
فــي ال ـحـ ّـي نـفـســه فــي ب ـلــدة عمشيت،
وشهد عقد من الزمن على ّ
تمسكهما
بـبـعـضـهـ ّمــا ال ـب ـعــض ع ـلــى «ال ـح ـلــوة
وامل ـ ـ ّـرة» .إن ـمــا ،لــم يـكــن فــي الحسبان
أن لحظات يمكن أن تخطف أحدهما،
بعد شهر واحد من الزواج.
ّ
«ك ـ ــان ـ ــت أحـ ــام ـ ـنـ ــا ب ـس ـي ـط ــة ل ـكــن ـهــا
بالنسبة إلينا كبيرة جدًا ،وكنا نحلم
ّ
بـتـكــويــن عــائـلــة ،إل أن ـنــا ُحــرمـنــا من
تحقيق ذلــك» ،تقول نانسي ،التي لم
يبق لها من هذا الحلم سوى منزلها
الــذي تعبت مع إيلي من أجــل بنائه.
ّ
انقلبت حياتها رأسًا على عقب ،حتى

إيلي ونانسي

أص ـغ ــر ت ـفــاص ـيــل ح ـيــات ـهــا ت ـغ ـ ّـي ــرت،
«إيلي كان مفعمًا بالحياة والنشاط،
وهـ ـ ـ ـ ــو سـ ـ ـب ـ ــب ضـ ـحـ ـكـ ـت ــي وسـ ـ ـن ـ ــدي
ومصدر ّ
قوتي ،من الصعب االعتياد
على عدم وجوده إلى جانبي .األماكن
الـ ـت ــي ك ــان ــت ت ـج ـم ـع ـنــا لـ ــم ت ـع ــد لـهــا
القيمة نفسها من دونه» .وعن مسار
التحقيق في امللف ،ال تختلف صرخة
نانسي عن غيرها من ذوي ضحايا
االن ـ ـف ـ ـجـ ــار ،ف ـه ــي ت ـط ــال ــب بـتـحـقـيــق
ّ
قضيتهم.
العدالة في

من حلب إلى كندا

مــن لبنان ،الــذي ّ
أحبته الطفلة سما
إلى ّ
حد خسارة عينها فيه ،إلى كندا
التي هاجرت إليها مع عائلتها ،قبل
 4أشهر من اليوم بحثًا عن مستقبل
أفضل .تجربة قاسية اختبرتها سما

سما

في عمر الخمس سنوات في بيروت،
يـ ــروي ـ ـهـ ــا والـ ـ ــدهـ ـ ــا مـ ـكـ ـح ــول م ـح ـمــد
الحمد« ،كنت مع عائلتي في البناية
حـ ـي ــث ن ـس ـك ــن ف ـ ــي الـ ـجـ ـمـ ـي ــزة ،حــن
وق ــع االن ـف ـجــار وت ـسـ ّـبــب لـنــا جميعًا
ب ــإص ــاب ــات طـفـيـفــة ،بــاسـتـثـنــاء سما
التي فقدت عينها بعد ّ
تعرضها إلى
إصابة بليغة نتيجة شظايا الزجاج
والحديد».
ّ
الجميزة نحو 25
مكحول عــاش فــي
عامًا واعتبرها املنطقة األكثر أمانًا.
ّ
وفــي عــام  ،2016نقل عائلته ،املؤلفة
مــن زوجـتــه وأبـنــائــه األرب ـعــة ،للسكن
ف ـي ـه ــا خ ــوف ــا ع ـل ـي ـهــم مـ ــن األوض ـ ـ ـ ّـاع
ّ
األمنيةّ في ريف محافظة حلب .لكنه،
لم يتوقع أن تخذله بيروت في الرابع
مــن آب  ،2020فيخسر عمله ومنزله
ّ
وتمر طفلته بأصعب الظروف.

خضعت سما بعد االنفجار لعملية
تضررت ّ
ّ
كليًا .وبعد
إزالة عينها التي
ثالثة أشهر من االنفجار أجريت لها
عملية أخرى الستبدال عينها بعني
ّ
صناعية ،وهي ال تزال تخضع حتى
اآلن لـلـعــاجــات ال ــازم ــة .سـمــا التي
تنظر إلــى الــدنـيــا بقلبها وبــراء تـهــا
تتابع دراسـتـهــا فــي كـنــدا« ،وه ــي ال
ّ
ومحبة للحياة ،حتى
تــزال متفائلة
ّ
أن ه ــذه املـحـنــة زادت ـه ــا ق ــوة وج ــرأة
وإصــرارًا على طموحها بأن تصبح
طـبـيـبــة لتتمكن مــن ع ــاج ال ـنــاس»،
يقول والدها.
وكـمــا تتمسك الطفلة سـمــا بــاألمــل،
ال ي ــزال امل ـصــابــون وذوو الضحايا
م ـت ـم ـس ـك ــن ب ـ ــوج ـ ــوب الـ ـكـ ـش ــف عــن
الحقيقة وإنــزال العقاب باملتورطني
لتحقيق بعض من العدالة.

العمل عامة وتلك التي تتناسب مع
احتياجاتهم خاصة ،حتى صاروا
يــراك ـمــون امل ــأس ــاة مــن دون ال ـقــدرة
على إيجاد ّ
حد ّ
ألي منها.
ّ
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،ي ــؤك ــد رئـ ـي ــس ت ـجــمــع
أهالي شهداء وجرحى ومتضرري
ان ـ ـف ـ ـجـ ــار مـ ــرفـ ــأ بـ ـ ـي ـ ــروت إب ــراهـ ـي ــم
حطيط معاناة «الشهداء األحياء»،
كـ ـم ــا ي ـس ـ ّـم ـي ـه ــم ،ويـ ـشـ ـي ــر إلـ ـ ــى أن ــه
مـ ـن ــذ خ ـم ـس ــة أشـ ـه ــر ي ـ ـحـ ــاول أخ ــذ
مواعيد من الــرؤســاء الثالثة لطرح
ض ــرورة تعديل الـقــانــون  196الــذي
ص ــدر ع ــام  2020وسـ ــاوى ضحايا
االنفجار بشهداء الجيش اللبناني،

ّ
تسبب
مستثنيًا األش ـخ ــاص الــذيــن
االنفجار بإعاقتهم مــدى الحياة من
ّ
أي ت ـقــدي ـمــات .وي ــؤك ــد أن ــه «رغ ــم كل
العقبات والضغوط التي يضعونها
ف ــي طــري ـقــه سـيـحـصــل ع ـلــى تـعــديــل
الـ ـق ــان ــون م ــن ع ـيــون ـهــم ب ـم ــا يـضـمــن
ح ـقــوق ال ـجــرحــى ،تـمــامــا مـثـلـمــا قــال
سيأتي بالقانون من عيونهم وفعل».
لـلـمـطــالـبــة بـحـقــوقـهــم امل ـب ـتــورة كما
أطــراف ـهــم ،يسعى مـعـ ّـوقــو االنفجار
إل ــى تــأس ـيــس جـمـعـيــة خــاصــة بـهــم.
وهــم بانتظار الـحـصــول على العلم
والـخـبــر مــن وزارة الــداخـلـيــة بعدما
ّ
أن ـ ـ ـجـ ـ ــزوا ك ـ ـ ــل اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات الـ ــازمـ ــة
ووضعوا النظام الداخلي لهاّ .
يقدر
ع ــدده ــم ب ـ ـ  800مـ ـع ـ ّـوق ،وه ــو الــرقــم
ال ــوح ـي ــد امل ـع ـلــن ع ـنــه ال ـ ــذي تـ ّ
ـوصــل
إلـيــه االت ـحــاد اللبناني لألشخاص
املـ ـع ـ ّـوق ــن ح ــرك ـي ــا ب ـع ـي ــد االن ـف ـج ــار
بغياب ّ
أي إحصاء رسمي .هذا العدد
ّ
ب ــات ال ـيــوم غـيــر دق ـيــق« ،إذ تعرفنا
إلــى  10جــرحــى جــدد مـعـ ّـوقــن جــراء
التفجير ،عدا عن أن هناك من شفي
مـ ــن اإلعـ ــاقـ ــة امل ــؤقـ ـت ــة خ ـ ــال هــاتــن
السنتني» ،وفق اللقيس.

ّ
ّ
حالة معوقي االنفجار من سيئ إلى أسوأ
زينب حمود
بعد عامني من انفجار مرفأ بيروت،
نـ ـ ـس ـ ــأل :مـ ـ ـ ــاذا ف ـع ـل ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــات
ّ
استجدت
املتعاقبة للجرحى الذين

(أرشيف
ـ مروان
طحطح)

لــديـهــم إع ــاق ــات؟ هــل مــارســت الحد
األدنى من واجباتها تجاههم؟ وهل
ً
هي فعال عاجزة عن ذلك؟ ملاذا يكون
الــوقــت دائـمــا غير مناسب ملناقشة
قـضــايــا امل ـعـ ّـوقــن عــامــة واملـعــوقــن

الجدد جراء التفجير خاصة؟ دائمًا
يقولون «مــش وقتها» ،متى يكون
وقتها؟
مـ ـ ّـر ع ــام ــان ع ـل ــى االنـ ـفـ ـح ــار وح ــال ــة
الجرحى ّ
املعوقني من ّ
سيئ إلى أسوأ

ج ـ ــراء تـطـنـيــش ال ـج ـه ــات الــرسـمـيــة
مأساتهم .ومــا زاد الطني بلة ،على
حــد ق ــول رئـيـســة االت ـح ــاد اللبناني
لـ ـ ــأش ـ ـ ـخـ ـ ــاص امل ـ ـ ـعـ ـ ــوقـ ـ ــن ح ــركـ ـي ــا
سيلفانا اللقيس هو أن «املنظمات
غـيــر الـحـكــومـيــة ،ال ـتــي نـشـطــت بعد
االنـ ـ ـفـ ـ ـج ـ ــار ل ــدعـ ـمـ ـه ــم ولـ ـ ـ ــو ب ـش ـكــل
جـ ــزئـ ــي ،وشـ ـكـ ـل ــت آخـ ـ ــر خ ــرط ــوش ــة
يـلـجــأون إلـيـهــاُ ،ص ــارت ال ـيــوم شبه
غـ ــائ ـ ـبـ ــة» .هـ ـك ــذا ت ـ ــرك ـ ــوا مل ـص ـيــرهــم
تنهكهم الئحة معاناة طويلة جدًا،
ّ
يتصدرها العجز عن تأمني تكاليف
الـ ـع ــاج .فـ ــ«ال ــدول ــة» حــرم ـت ـهــم ّ من
التغطية الطبية الشاملة وتحننت
عليهم بإدراج أسمائهم في الضمان
ّاالجتماعي الــذي صــار فعليًا «متل
قلتو» ألنه ال يغطي إال جــزءًا زهيدًا
جدًا من تكاليف عالجاتهم الباهظة.
ع ـ ــدا ذلـ ـ ــك ،ح ـ ــرم ال ـج ــرح ــى م ــن ّ
أي
تـعــويـضــات ورواتـ ــب شـهــريــة لسدّ
رم ـ ــق ال ـع ـي ــش ب ـع ــدم ــا خ ـس ــر ج ــزء
ّ
تشتد
كـبـيــر مـنـهــم عـمـلـهــم .وفـيـمــا
ّ
حدة األزمة االقتصادية في لبنان،
يطالهم الـغــاء املعيشي والنقص
في السلع األساسية وتراجع فرص

ّ
تعرفنا إلى
ّ 10جرحى جدد
معوقين جراء التفجير

ّ
تصنف ألــف بــاء الكيمياء امل ــواد بحسب درجــات
ً
األمــان وإمكانية التعامل معها ،من آمنة وصــوال
إلى شديدة االنفجار .كما تصف الكيمياء إمكانية
تحويل امل ــواد مــن آمـنــة إلــى خـطــرة ،وتمنع ّ
مجرد
ً
التفكير مثال فــي تخزين مــادة آمنة مثل نيترات
األمونيوم جنبًا إلى جنب مع وقــود ومـ ّ
ـواد سائلة
ّ
قابلة لالشتعال والبارود واملفرقعات .ولكن العنبر
"تتخيتة" بالنسبة إلى الدولة اللبنانية،
الرقم  12كان ّ
كل املواد املصادرة ّ
"مكومة بعضها
وضعت فيها
ُ
ُ ّ
فوق البعض اآلخــر" .لم تفرز ولم توضب ،ويمكن
مترافقة
ّ
هنا االستدالل على ذلك بتقارير عسكرية ّ
تكلمت عن :موجودات العنبر الذي احتوى كل ما
ُيصنف تحت خانة "قابل لالشتعال" ،مالحظات
عسكريني حول أكياس نيترات األمونيوم ،وأخيرًا
تحذيرات جهاز أمــن الدولة قبيل االنفجار بأيام.
وعليه كان خطر الوصول إلى مشهد  4آب مسألة
وقت فقط.

المشاهد األولى
في ذلك اليوم ،بدأ تسلسل األحداث بنار اشتعلت
داخــل العنبر .في بــادئ األمــر كــان الــدخــان َ
أبيض
ومـ ــال إل ــى ال ــرم ــادي ،م ــا أشـ ــار إل ــى ال ـت ـهــاب م ــواد
سريعة االشتعال مثل الكحول (مركبات كيميائية
ال املشروبات الروحية) ،الــذي كان موجودًا داخل
العنبر بحسب الـتـقــاريــر العسكرية .بعدها أخذ
ّ
بالتحول أكثر صوب الرمادي ،وأصبح
لون الدخان
أكثر كثافة ،إذًا دخل البارود مرحلة االشتعال .ومن
ّثم التهبت النيران أكثر وبــدأت املفرقعات بإحداث
ـوان حـتــى وقــع
ان ـف ـجــارات صـغـيــرة ،وم ــا هــي إال ث ـ ٍ
ُ
االنفجار الكبير محدثًا موجة صدمة رصدت في
قبرص وعلى طول ّ
الساحل اللبناني .وخرجت من
موقع االنفجار غمامة برتقالية ضخمة سرعان ما
تالشت بفعل الرياح.
لــو لــم نـعـلــم بــالـتـقــاريــر ال ـ ــواردة مــن املــرفــأ قـبــل 4
آب ل ـكــان بــإمـكــانـنــا اس ـت ـخــدام الــدلـيــل األخ ـي ــر ،أي
الغمامة ،ملعرفة طبيعة املــواد املــوجــودة في املرفأ.
ّ
ّ
لونها يؤكد وجــود مركبات تحتوي على عنصر
اآلزوت (النيتروجني) بكثافة عالية .فمركبات هذا
العنصر بعد تفاعلها مــع األوكسيجني تنتج ما
يعرف بـ"أكسيدات اآلزوت" ذات ألــوان ّ
تتدرج على
ّ
ولكن معرفتنا بوجود كمية
سلم اللون البرتقالي.
ّ
ضخمة من نيترات األمونيوم في العنبر تمكننا
من إعــادة ســرد ثانية للحظات ما قبل االنفجار،
ومـعــرفــة كيفية تـفــاعــل امل ــواد بعضها مــع بعض
ً
وصوال إلى ّ
الساعة السادسة وثماني دقائق ،لحظة
االنفجار.
نيترات األمونيوم وحدها مادة بريئة ،ال تشتعل وال
تشكل أي خطر ما دام التعامل معها يستند إلى

ّ
ما علمتنا إيــاه التجربة .خالل املئة سنة املاضية
تـسـ ّـبـبــت ه ــذه امل ـ ــادة بـخـمـســة ان ـف ـج ــارات كـبـيــرة،
آخرها قبل بيروت ،كان انفجار مصنع  AZFفي
فرنسا عام  .2001أما أبرزها فكان انفجار ميناء
تكساس سنة  ،1947اشتعال الـنـيــران فــي عنبر
سفينة تنقل امل ــادة ّأدى إل ــى سلسلة انـفـجــارات
قتلت أكثر من  500شخص في واحــدة من أكبر
الكوارث الصناعية التي عرفها العالم .وعليه ،تراكم
التجارب أثبت ّأن نيترات األمونيوم يجب تخزينه
أماكن جيدة التهوئة ،من دون رطــوبــة ،بعيدة
في ّ
عن كل أنواع الوقود ،وال يمكن في ّأي حال وضع
مواد تحتوي على "بودرة" املعادن بالقرب منها.

كيمياء االنفجار
وانـطــاقــا مما سبق يمكن إع ــادة ســرد ّ األح ــداث
التي بــدأت باشتعال النيران في مــواد كلها قابلة

«تتخيتة»
كان العنبر الرقم ّ 12
الموادّ
الدولة كل
وضعت فيها
َ
المصادرة

لــاشـتـعــال .وب ــدأت ألـسـنــة الـلـهــب تمتد إل ــى امل ــواد
األس ــرع فــي الـتـفــاعــل ومـنـهــا ال ـب ــارود .مــع التهاب
ال ـن ـيــران ارت ـف ـعــت الـ ـح ــرارة أك ـثــر وك ــذل ــك الضغط
املـحـيــط ب ــامل ــواد .ول ـكــن حـتــى الـلـحـظــة ل ــم يـتــدخــل
نـيـتــرات األمــون ـيــوم ،ويـمـكــن االس ـت ــدالل عـلــى ذلــك
ّ
يتحول إلى اللون البرتقالي
بلون الدخان الــذي لم
قبل االنفجار .من بعدها أخذ البارود باالشتعال
مــا دفــع بــدرجــات الـحــرارة إلــى التصاعد ،وبسبب

طبيعة بناء العنبر (السقف الـحــديــدي والـجــدران
اإلسمنتية) ّ
تحول إلى ما يشبه الفرن الضخم .هنا
يبدأ نيترات األمونيوم بالدخول في حالة "حرجة"
ويـتـفـكــك إل ــى غـ ــازات مـنـهــا األوك ـس ـي ـجــن .مسار
األح ــداث يــدفــع بــاتـجــاه نقطة "ال ع ــودة" ،النيترات
يغذي اآلن النيران باألوكسيجني .فتتعاظم الحرارة
أكثر مع الضغط ،عندها يدخل العنصر الحاسم
امل ـس ـ ّـب ــب لــان ـف ـجــار ،امل ـف ــرق ـع ــات .هـ ــذه األغ ـ ــراض
الترفيهية تحتوي باإلضافة إلــى الـبــارود ،معادن
كــالـحــديــد واملــاغـنـيـسـيــوم واأللــوم ـن ـيــوم ،مــا يـحـ ّـول
نيترات األمــونـيــوم إلــى كتلة قابلة لالنفجار .ولم
يـحـتــج األم ــر إل ــى أك ـثــر مــن "صــاعــق ميكانيكي"
ّأمنته االنفجارات الصغيرة للمفرقعات النفجار
كتلة ضخمة من نيترات األمونيوم ّأدت إلى ما بات
ُيعرف بانفجار  4آب.

ّ
اإلهمال متهم أيضًا

م ــادة نـيـتــرات األمــونـيــوم الـتــي كــانــت مــوجــودة في
املــرفــأ لــم يـجـ ِـر الـتـعــامــل معها فــي ّأي لحظة على
ّ
أنها مادة خطرة ،بل على العكس ،يمكن القول ّإن
القنبلة ُصنعت داخل العنبر خالل السنوات الست
التي بقيت فيها املواد هناك .من يعرف هذه املادة
يدرك ّأن ّ
مدة صالحيتها ال تتجاوز الستة أشهر
فــي حــال أردت استخدامها بشكل آمــن .أمــا بعد
ذل ــك فــا يمكنك أن ت ـعـ ّـول عـلــى تــركـيـبــة مـعــروفــة
لقدرتها العالية على امتصاص ما يحيط بها من
رطــوبــة باإلضافة إلــى األبـخــرة وتحولها إلــى كتل
ّ
املتحجرة
صلبة ،مــا يعيدنا إلــى شكل األك ـيــاس
ّ
املسربة ما بعد
في املرفأ التي رأيناها في الصور
املرفأ تحولت إلى قنبلة
االنفجار .مادة النيترات في ّ
موقوتة لحظة وضعها مع كــل تلك امل ــواد ،وكانت
ّ
لالنفجار .كما أنــه ال داعي
تنتظر فقط الصاعق ً
للتدخل في مزجها سوية ،فاألبخرة الناتجة عن
وحدها داخل
الوقود
والكحول وغيرهما ستتغلغل ّ
ّ
وتحوله من البراءة إلى الشر كله.
النيترات

ّ
ّ
لون النار يؤكد وجود مركبات تحتوي على عنصر اآلزوت (هيثم الموسوي)
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ذكرى  4آب
لم َتر شيئًا
في بيروت
ّ
«حياة بدون ذاكرة ،ليست حياة ،تمامًا كما أن الذكاء
المسلوب من قدرته على التعبير عن نفسه ،ليس
وفعلنا.
بذكاء .ذاكرتنا هي تماسكنا ،عقلنا ،إحساسناِ ،
بدونها ،نحن ال شيء» (لوي بونويل)

أمل األندري
«لم َتر شيئًا في هيروشيما» ًبعبارة مارغريت دوراس
ّ
املتقشفة التي زادها تراجيدية صوت جان مورو في
فيلم «هيروشيما يا حبي» ،استطاع املخرج أالن رينيه
ّ
عصي على
أن يقول ما ال يقال ،أن يصف ما هو
الوصف ،أن يستحضر التراجيديا الفظيعة التي وقعت
يوم السادس من آب (أغسطس)  .1945جملة ،تخفي
أكثر مما تفصح ،اختصرت ببالغة عميقة صورًا
ومشاهد عن فظاعة تلك اللحظة التاريخية ،وأحيت
ذكرى  100ألف شخص قضوا في القنبلة املشؤومة.
جملة أرتنا األشالء ،جعلتنا ّ
نشم رائحة الجثث
ّ
املتفحمة ،أشعرتنا بالفجيعة الهائلة التي ال يمكن أن
تحتويها صورة أو لوحة أو أي عمل فني.
بعد ثالثة أيام على انفجار القنبلة النووية ،هرع الفنانان
إيري وتوشي ماروكي إلى املدينة اليابانية املنكوبة،
ّ
املتفحمة
ليجدا نفسيهما محاصرين بني الجثث
واألبنية ّ
املسواة باألرض واملوت والذباب والديدان واملوت.
بقيا أسابيع غارقني في اإلسعافات ودفن الضحايا ،ولم
يبدآ بتوثيق التروما التي كانا شاهدين عليها إال بعد
ّ
استمر  32عامًا
مرور ثالث سنوات على الفاجعة .جهد
أسفرت عنه  15لوحة ُ فنية بعنوان «ألواح هيروشيما»
استحضرت الذاكرة املثخنة كما عايناها وعايشاها
على األرض.
مثاالن يبرزان كيف يمكن للفن أن يهضم الكارثة،
يستحضرها ،يكون أمينًا لها ّ،لذكرى ضحاياها،
يأتمن على الذاكرة
يستدعي املأساة بدون أن يسلعهاّ ،
وال يستعرضها إلى درجة اإلشباع وتبلد األحاسيس.
نستحضر هذين املثالني على وقع ملف التجاذب
السياسي لقضية األهراءات ،ومرور الذكرى الثانية
النفجار مرفأ بيروت .عامان على الكارثة ،كيف تعاطى
اإلعالم والثقافة في لبنان مع هذا الجرح املفتوح ،مع
أهل فقدوا أوالدهمّ ،
وأحبة خسروا أحباءهم ،وأفراد
ّ
تغيرت حياتهم إلى األبد عند زهاء السادسة من عصر
مشؤوم؟
قبل أيام من الذكرى الثانية ،بدأت تنتشر على السوشال
ّ
مصورة ألشخاص
ميديا تحقيقات ومقاطع فيديو
فقدوا ّ
أحبتهم في ذلك اليوم ،وأخرى تستطلع أحوال
مصابني ما زالوا يقبعون في املستشفيات منذ عامني...
ّ
البصرية ،موجعة في جزء ،فيما بعضها
سيل من املواد
ُ
ّ
َ
ّ
اآلخر جعلنا طابعه املمسرح نخجل أنه لم يحرك فينا
ساكنًا .على جبهة ّ
الفن ،غرقت الساحة منذ عامني في
أعمال فنية وسينمائية حضر فيها عنصران :انفجار
املرفأ و«ثورة  17تشرين» .أفالم اتخذت من ذلك اليوم
ّ
ّ
«مناسباتية» ،مطبوخة على
موضوعها ،لكنها بدت
عجل ،تفتقد النضج في الخطاب الجمالي واملضموني،
ُ
تسقطها الذاكرة بعد دقائق على مشاهدتها .حتى ّإن
هناك أفالمًا استدرجت املرفأ إلى فضائها من دون
ّ
أن يكون موضوعها االنفجار الرهيب ،كأنه استحال
«زينة» ،أو نوعًا من «موتيف» مطلوب في كل عمل فني.
لقد صار األمر أشبه بـ «بازار» ملا يستمرئه ّ
املمول ربما
أو لضرورات «التريند» .جراحات وآالم وأوجاع الناس
والضحايا أضحت «بضاعة» أو سلعة ذات رواج هائل.
تحضرنا هنا ما قالته سوزان سونتاغ في «االلتفات
إلى ألم اآلخرين» ( )2003عن ّأن «التعاطف إحساس
ّ
متذبذب يذهب إما إلى حثنا على الفعل أو يندثر»،
ّ
وأن سيل املواد ّالبصرية ،الفوتوغرافية أو الفيلمية،
قد تصيبنا بتبلد األحاسيس واملشاعر وفقدان
التعاطف .نستعيد أيضًا ما حصل في الدورة األخيرة
من بينالي البندقية للفنون .السويسري كريستوف
بوخيل املعروف بتجهيزاته االستفزازية ،جاء بحطام
سفينة غرقت في املتوسط عام  ،2015ما أدى إلى مقتل
 800مهاجر كانوا يحاولون العبور إلى أوروبا .هكذا
استجلب الفنان قارب املوت إلى البينالي ليعرضه تحت
اسم «مركبنا»َ .عرض العمل على رصيف البينالي ،طرح
إشكالية شغلت املهرجان طوال أيام انعقاده :هل هذا
ُ
العمل نصب تذكاري يحيي ذكرى هؤالء الذين قضوا
ّ
املعروض فيه،
على أعتاب أوروبا ،أم أنه في السياق ّ
مجرد استعراض عديم األخالق يستغل آالم اآلخرين،
ّ
ّ
ليقدم وصلة ترفيهية ّ
لرواد البينالي املتأنقني الذين
ّ
ّ
سيتوقفون لوهلة ،يتمعنون بحطام القارب ،قبل أن
يستكملوا مسارهم تحت سماء البندقية؟
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ّ
انفجار المرفأ في مرآة الفن ...بين األعضــاء المبتورة و«جمالية الخراب»
ريما النخل
ّ
أي فن يحتاج حيال املآسي والفجائع
ّ
ّ
مــن أي ن ــوع ،إ ّل ــى مـســافــة زم ـنــيــة كي
ال ي ـقــع ف ــي ف ــخ امل ـب ــاش ــرة واالن ـف ـعــال
ّ
ّ
والعواطف املسطحة ،ســواء في الفن
ّ
ّ
ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ أو األدب أو الـشـعــر ،وكــل
ّ
ّ
تعبيري آخ ــر .هــذا ينطبق أيضًا
فــن

وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا عـ ـل ــى ان ـ ـف ـ ـجـ ــار الـ ــرابـ ــع
ً
مـ ــن آب ا ًل ـ ـ ــذي يـ ـف ــوق الـ ـخـ ـي ــال هـ ــوال
وفـجـيـعــة .وبــالـتــالــي هــو يـحـتــاج إلــى
ـأم ــل م ــدي ــد وتـ ـ ـ ٍّ
تـ ّ
ـرو وج ــدان ــي بـهــدف
ال ـت ـع ـب ـيــر ع ـن ــه ب ـع ـي ـدًا ع ــن االن ـف ـع ــال
اآلني الذي ّ
ّ
يعرضه للمباشرة القاتلة
ّ
لـلـفــن ،إن لــم نـقــل فــي بـعــض الـحــاالت
إل ــى امل ــزاي ــدة و«امل ـت ــاج ــرة» وب ــذل مــاء
الوجه مع أهالي الضحايا املفجوعني
ّ
وسكان املدينة املصابني بأجسادهم
وب ـي ــوت ـه ــم وأرزاق ـ ـ ـهـ ـ ــم .م ـ ــوت ودم ـ ــار

ً
يفوقان الــوصــف .لكن مهال ،ما هكذا
ي ـكــون الـتـعـبـيــر تـحــت وطـ ــأة ال ـحــدث،
ـاألمــر يستلزم ربما
ول ــو بـعــد ح ــن ،فـ ّ
سـ ـن ــوات ل ـي ـجــرؤ ف ــن ــان ع ـلــى ت ـنــاولــه
والتعبير عنه فــي لوحة أو منحوتة
ّ
أو أي ميدان ّ
تعبيري آخر.
فني
م ــع ذل ـ ــك ،ال بـ ـ ّـد ف ــي ال ــذك ــرى األل ـي ـمــة
ال ـي ــوم م ــن اس ـت ـع ــادة ب ـعــض األع ـم ــال
الـ ـت ـ ّـي ت ـن ــاول ــت الـ ـح ــدث ال ـج ـل ــل .رغ ــم
تـحــفـظـنــا ع ــن ع ــدم ال ـت ــراج ــع ()recul
واتـخــاذ املسافة الزمنية الـضــروريــة،
ً
ّ
ـذه االس ـ ـت ـ ـعـ ــادة أعـ ـم ــاال
ن ـ ـقـ ــدم فـ ـ ّـي ه ـ ـ ّ
ت ـش ـك ـي ـلــيــة ل ـف ــن ــان ــن ج ـ ــازف ـ ــوا ب ـعــدم
الـتـ ّ
ـروي واالنـتـظــار ،فأنجزوا لوحات
ُ
ومـ ـنـ ـح ــوت ــات ي ـظ ـه ــر ب ـع ـض ـهــا رؤيـ ــا

عمل
لجوزيف
حرب

أب ــوك ــالـ ـيـ ـبـ ـتـ ـي ــة تـ ـشـ ـب ــه ف ـ ـ ــي ب ـع ــض
جوانبها مشهد نهاية العالم.
لــديـنــا ،على سبيل املـثــال ال الحصر،
معرض عمر فاخوري «أشياء وأشياء
أخرى» .شاهدنا في لوحاته سيارات
ّ
ّ
م ـه ــش ـم ــة ،م ـق ــاع ــد م ـح ــط ـم ــة ،صــوفــا
ّ
م ـم ــزق ــة ،ش ـ ــوارع م ـك ـسـ ّـوة بــالــزجــاج،
ّ
ن ــواف ــذ م ـعــل ـقــة ب ــن ط ـب ـقــات األب ـن ـيــة،
ثقوبًا هائلة في الجدران ،بقايا أشياء
ّ
حميمة خلفها الناس وسط الفاجعة.
يهتم الفنان بــأمــور صغيرة وأشياء
ّ
مهمشة خسرها الناس في االنفجار.
أوان وســالــم
نـقــع فــي لــوحــاتــه عـلــى ٍ
وك ـ ـ ــراس بــاس ـت ـي ـك ـيــة ودمـ ـ ــى أط ـف ــال
ّ
م ـع ــل ـق ــة ع ـل ــى شـ ـج ــرة وأسـ ـط ــوان ــات
وب ـقــايــا ن ـظ ــارات وم ـنــافــض سـجــائــر.
ّ
ك ـ ــأن فـ ــاخـ ــوري ح ــن ي ــرس ــم ال ـخ ــراب
ب ـب ـش ــاع ــة تـ ـف ــاصـ ـيـ ـل ــه ،ي ـس ـع ــى إل ــى
«جمالية البشاعة» ّ
فنيًا .هو ال
ي ــرس ــم طـبـيـعــة جـمـيـلــة وال
وجــوهــا آس ــرة ،بــل يسير
عـ ـل ــى خـ ـط ــى رس ــام ــن
وشعراء وسينمائيني
وفـ ـ ــوتـ ـ ــوغـ ـ ــراف ـ ـ ـيـ ـ ــن
اش ـ ـ ـت ـ ـ ـغ ـ ـ ـلـ ـ ــوا عـ ـل ــى
«جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ْ
الـبـشــاعــة» إن في
الفن التشكيلي أو
فــي الشعر أو في
السينما واملسرح.
مــع أعـمــال فــاخــوري،
ن ـ ـحـ ــن أمـ ـ ـ ـ ــام «م ـ ـعـ ــرض
ال ـ ـ ـجـ ـ ــراح» .يـ ــرسـ ــم جـ ــروح
املدينة وانكساراتها ،تفاصيلها
وج ــزئ ـي ــات ـه ــا ،صـمـتـهــا ّ
ودويـ ـه ــا
واهتزازاتها ،ما بعد االنفجار.
ج ــوزي ــف ح ــرب ن ـحــت م ــن جهته
األي ـ ـ ـ ـ ـ ــادي واألرج ـ ـ ـ ـ ـ ــل وال ـ ـ ـ ـ ــرؤوس
امل ـب ـتــورة داخ ــل مـكـ ّـعـبــات وأوع ـيــة
زجــاج ـيــة تـحـيـلـنــا تـ ـ ّـوًا إل ــى ضـحــايــا
مآس في
انفجار املرفأ وما أحدث من
ٍ
ّ
البشر والحجر .علمًا بأن الواقع يغلب
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ّ
َ
التعبير الفني في حدث َجلل مماثل.
ُ
لــوحــاتــه تـحــاكــي فـكــرة الــوحــش الــذي
يفترس حياتنا ويومياتنا في الوطن
ّ
ـآس ش ــت ــى ،لـيــس آخــرهــا
امل ـن ـكــوب ب ـم ـ ٍ
انـفـجــار املــرفــأ (الـتـيـمــة الـطــاغـيــة على
الفترة األخـيــرة!) .يرسم
املعارض في ّ
حــرب قـ ّـوة متمثلة فــي ثـيــران هائجة.
ت ـتــداخــل أجّ ـس ــاد أف ـ ــراد ومـجـمــوعــات
م ـ ـع ـ ـ ّـراة ك ــأنـ ـه ــا تـ ــرمـ ــز إل ـ ــى ت ــاص ــق
ّ
ـاف ،حــالــم .وفــي لوحات
حميمي ،صّ ـ ٍ
أخــرى ،تتشلع األجـســاد وســط غرائز
القتل والعنف ،في ظل الحرب والدمار.

هـنــا ت ـحــدي ـدًا ،تــرســم ري ـشــة جــوزيــف
حـ ـ ــرب وفـ ــرشـ ــاتـ ــه خـ ـط ــوط ــا وألـ ــوانـ ــا
ً
ورؤى ،ض ـم ــن ك ـي ـم ـيــاء الف ـت ــة ش ـكــا
ومضمونًا .ينجح فــي إبــاغ رسالته
اإلنـســانـ ّـيــة والـفـنـ ّـيــة املتماسكة تقنيًا
وجماليًا .وهنا يظهر إلــى حـ ّـد بعيد
املعنى املقصود بـ «جماليات العنف».
وإحدى منحوتات حرب تحت عنوان
ّ
تجسد ساقًا مبتورة ترمز إلى
«ألف»
ِ
ّجـســد مـكـتـمـ ّـل وإلـ ــى م ــوت وان ـب ـعــاث.
ّ
ّ
عبثي ،يمأل
إنــه واقــع شــاذ،
َ
انحرافيَ،
ّ
«الـ ــزمـ ــن املـ ـع ــل ــق» ب ــل ن ــف ــس ال ـح ـيــاة

امل ـق ـط ــوع :ك ــاب تـنـبــح بــال ـتــزامــن مع
ص ــراخ الـبـشــر ،أج ـســاد م ـجــزأة فقدت
سوية هيئتها اإلنسانية ،وألعاب بال
ّ
مخدرة ...تجتمع كلها
معنى ،حروف
ّ
فــي مـكــان مـصـ ّـدع وزم ــن مـشــوه حيث
مظاهر الحياة الغريبة خارج املألوف.
ال ـ ـفـ ــوضـ ــى ت ـ ـغـ ــدو ن ـ ـظـ ــامـ ــا ،وال ـع ـب ــث
ّ
اإلبداعي.
يسحق الفعل
ّ
ع ـنــد غـ ــادة ج ـم ــال ال ت ـت ـبــدل امل ـقــاربــة
ّ
ّ
والنفسية.
اللونية
التشكيلية ،كذلك
ال تـغـيــب ال ــوج ــوه (ك ـم ــا ف ــي املــرحـلــة
ّ
الـســابـقــة) ،لـكــن الـتـجــريــد واخـتــزاالتــه
م ــاث ـل ــة ف ــي هـ ــذه امل ــرح ـل ــة أيـ ـض ــا ،مــع
اسـ ـت ــرس ــال فـ ــي اإليـ ـ ـح ـ ــاء بــامل ـج ـهــول
والخوف اللذين يفضيان إلى اليأس،
م ــن خـ ــال ض ــرب ــات لــون ـيــة وخ ـطــوط
مبهمة يغدو اللون فيها مثل املرحلة
أساسيةّ .
ّ
يخيل
السابقة ،أداة تعبير
ّ
إلينا أن غــادة جمال تربط تجربتني
ّ
وزمـ ـن ــن ومـ ـك ــان ــن م ـت ـب ــاع ــدي ــن .أم ــا
مـ ــارون الـحـكـيــم فــرســم أبـنـيــة بـيــروت
املـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـث ـ ــرة ركـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ــا ،حـ ـ ـي ـ ــث ت ـض ـي ــق
املـســاحــات وتـخـتــرق ألــوانـهــا القاتمة
آث ـ ـ ــار الـ ـحـ ـط ــام واألب ـ ـ ـ ـ ــواب والـ ـن ــواف ــذ
ّ
ّ
ـظ وث ـق ـ ٌ
املـخـ ّـلـعــة .خـ ـ ٌ
ـوب كــأن
ـراب وت ـشـ
ً
ّ
ّ
بشرية تطل منها شــاهــدة على
عينًا
الفجيعة املأساة.
العطار املباشرة
ال تنجو أعمال ماهر ّ
مـ ـ ــن ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــوع فـ ـ ــي فـ ـ ـ ــخ ال ـك ـل ـي ـش ـي ــه،
ّ
تعكس نظرة إلى واقع
ففوتوغرافياته ُ
ب ـي ــروت ال ــراه ــن واملـ ـغ ــرق ف ــي ان ـعــدام
ّ
اليقني .ويرى أن «بني الثورة عام 2019
ّ
واالن ـه ـيــار املــالــي وك ــورون ــا وانـفـجــار
امل ــرف ــأ واالن ـت ـخ ــاب ــات األخ ـ ـيـ ــرة ،حــان
الوقت لعرض هذه الصور التي تجمع
ب ـي ــروت املـنـهـكــة إل ــى ب ـي ــروت امل ـجــد»،
فبيروت ّ
املدمرة واملعاد بناؤها مرارًا
ُ
ُ
وتـ ـك ــرارًا ،م ــا فـتـئــت ت ـق ــاوم وت ـص ــارع
مــن أج ــل ال ـب ـقــاء .و«ب ـي ــروت ــوس» هــذه
ّ
ّ
تتجسد لدى العطار في امــرأة ترسل
ّ
امل ـعــانــي امل ـت ـفــرقــة م ــن دم ــار وحــرمــان
وهجرة...

الرؤى ال تكتمل على جبهة األدب
محمد ناصر الدين
عـلــى بـعــد سنتني مــن انـفـجــار الــرابــع
من آب ،ال يبدو أن الحركة األدبية وال
سـيـمــا ف ــي ال ــرواي ــة وال ـش ـعــر (بــالـلـغــة
الـ ـع ــربـ ـي ــة عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ـ ــل) كـ ــانـ ــت ع ـلــى
مستوى ال ـحــدث .عــدد اإلصـ ــدارات لم
يـتـجــاوز أصــابــع الـيــد ال ــواح ــدة؛ فــإذا
ك ــان للشعر نـظــريــة تــدعــوه إل ــى أخــذ
مسافة تأملية من األحداث لئال يوصم
بشعر املناسبة أو ردة الفعل ،فلماذا
استنكفت األقالم الروائية عن الغوص
ّ
في أحشاء الحدث الكبير ال سيما أن
ه ــول الـفـجـيـعــة ودرام ـي ـت ـهــا وقصص
الضحايا والــدمــار على وجــه املدينة
يوفر املادة الخام للرواية التي يمكنها
اإلف ـ ـ ــادة م ــن ال ـي ــوم ـي ــات وال ـش ـه ــادات
وحكايات من عاشوا أهــوال وتبعات
ك ــارث ــة ان ـف ـج ــار ن ـي ـت ــرات األم ــون ـي ــوم
ّ
املتفسخ في تناقضاته
ومعها البلد
وت ـح ــوي ـل ـه ــا إل ـ ــى سـ ــرديـ ــة إن ـســان ـيــة
ت ـط ـغ ــى عـ ـل ــى ت ـ ـ ّـره ـ ــات ال ـس ـي ــاس ـي ــن
وتفاهاتهم في التعاطي مع الكارثة.
ّ
ملــاذا يبدو الكتاب اللبنانيون باللغة
الفرنسية أكثر نشاطًا في نقل املأساة
إلــى الضفة األخ ــرى مــن املتوسط؟ إن
ّ
اس ـت ـعــراضــا بـسـيـطــا لـ ــأدب املـتـعــلــق
بانفجار املــرفــأ يظهر ّ
تفوقًا واضحًا
ل ـلــروائ ـيــن الـفــرنـكــوفــونـيــن ف ــي نقل
تجاربهم وحكاياتهم من قلب املدينة
املنكوبة ،فهل الـهــرب إلــى لغة أخــرى

هـ ــو الـ ـح ــل أم ـ ــام ل ـغ ــة أخ ـ ــرى صـ ــارت
م ـس ـت ـن ـفــدة وم ـس ـت ـه ـل ـكــة وم ـم ـجــوجــة
ف ــي تـعــاطـيـهــا م ــع الـنـكـبــات لكثرتها
وتتاليها كأن هؤالء الفرنكوفونيني ال
يدينون بأحد إال لتجاربهم في «قلب
الحدث» ،أم أن رغبة اآلخر في الضفة
األخ ــرى إلــى فهم مآسينا هــي حاجة
ملحة وسريعة له ولجهازه السياسي
والنقدي والثقافي أكثر من حاجتنا
نـحــن إل ــى تـشــريــح ذوات ـن ــا وال ــوق ــوف
على ما أوصلنا في تلك الظهيرة من
آب إلــى الطعنة فــي القلب الـتــي سال
فيها دم كثير .في ما يلي استعراض
ألب ـ ـ ــرز اإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــدارات ال ـف ــرن ـك ــوف ــون ـي ــة
والعربية حول املناسبة.
دخـ ـل ــت هـ ـي ــام يـ ـ ــارد ( )1975امل ــوس ــم
األدبي الفرنسي عام  2021برواية قوية
(«ان ـف ـجــارات داخـلـيــة» ـ ـ ـ Implosions
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دار إكـ ـ ــواتـ ـ ــور) ت ـس ـت ـع ــرض قـصــة
عائلة تكون الراوية فيها الشخصية
املــركــزيــة ك ــأم وكــات ـبــة وزوج ـ ــة ،حيث
تختلط يوميات الكاتبة «البوفوارية»
وجلسات عــرض مشكالتها الزوجية
على الطبيب النفسي والكتابة التي
تــواس ـي ـهــا ف ــي الـتـعـبـيــر ع ــن ك ــل هــذه
ّ
ـظ ـي ــات ،م ــع ذروة ال ـت ـنــاق ـضــات
ال ـت ـش ـ ّ
ّ
التي مثلها االنفجار الــذي مــزق روح
بيروت الجريحة ،وغربة الكائنات في
زم ــن تـسـتــوجــب املــأســاة فـيــه مساحة
أكبر من الدفء والعالقات اإلنسانية،
وس ـ ــوء ال ـت ـفــاهــم ال ـط ــوي ــل م ــع الــزيــف

الذي يلطخ وجه العالم.
أمـ ــا الـ ــروائـ ــي ال ـفــرن ـكــوفــونــي شــريــف
مـجــدالنــي ( ،)1960فـقــد ك ــان الـسـ ّـبــاق
ف ــي ص ـي ــاغ ــة ذكـ ــريـ ــات الـ ـك ــارث ــة وم ــا
سبقها من انتفاضة اللبنانيني على
الـ ـفـ ـس ــاد وامل ـح ـس ــوب ـي ــة وال ــزب ــائ ـن ـي ــة
على شكل يوميات «تتأرجح مــا بني
ك ـتــابــة ال ــواق ــع والـ ـج ــذور الـتــاريـخـيــة
للكوارث التي جعلت هذا الواقع على
صــورة الكابوس» .نعثر في «بيروت
( »2020أك ــت س ــود) عـلــى الـكـثـيــر من
الـتـفــاصـيــل ال ــذي تــدخــل فــي يــومـيــات
املدينة وذكرياتها التي ّ
تجرأ عليها
ً
الدمار ،فبينما كان أوالد الراوي مثال
يساعدون في رفع األنقاض وتنظيف
املنازل بعد االنفجار ،يتم توجيههم
إلى توضيب عيادة لطبيب ًليكتشفوا
ّ
أنها ظلت على حالها ،مغلقة ألربعني
ع ـ ــام ـ ــا« .ال ـ ـك ـ ـتـ ــابـ ــة س ــاع ــدتـ ـن ــي ع ـلــى
الـتـمــاســك أث ـنــاء أش ـهــر االن ـه ـيــار .لقد

شريف مجدالني كان
ّ
السباق في صياغة
ذكريات الكارثة

ســاعــدت ـنــي ح ـتــى ب ـص ــورة أك ـبــر بعد
انفجار الرابع من آب .وزوجتي أيضًا
خاضت التجربة بأن كتبت معاناتها
ّ
الـ ــذات ـ ـيـ ــة .وم ـ ــن ث ـ ـ ّـم غ ــط ــت بــال ـك ـتــابــة
ت ـجــارب اآلخــريــن بـعــد االن ـف ـجــار .هــذا
دليل بالنسبة إلى الجميع ،أن نتكلم،
ونـ ـ ــروي ،ون ـك ـتــب ه ــو أمـ ـ ٌـر أس ــاس ــي»،
يقول مجدالني في حوار سابق معنا
حول الرواية.
«أما وقد ّ
تدمرت األهــراءات ،كل شيء
ك ــان ممكنًا ،ال ش ــيء سيمنع بـيــروت
م ــن أن ت ـغــور ف ــي ال ـظ ـل ـمــات .أخــرجــت
خريطة للمدينة .كانت مبسوطة على
األرض منذ أسابيع .أقيس املسافات.
م ـنــزل أه ـلــي هــو عـلــى ُب ـعــد  825مترًا
مــن أه ــراءات املــرفــأ .مـنــزل جــدتــي ،في
شـ ــارع ب ــاس ـت ــور ،ه ــو ع ـلــى ب ـعــد 650
مـ ـتـ ـرًا .س ـ َـح ــر ،ك ــان ــت ع ـلــى الــرص ـيــف.
لـقــد صـ ـ ّـورت املـشـهــد األخ ـي ــر» .أرادت
الكاتبة وفنانة الغرافيكس اللبنانية
املقيمة في باريس مليا زيــادة ()1968
أن تعطي اسمًا ولونًا لوجوه ضحايا
االن ـف ـج ــار ،ف ــي ك ـتــابــة ه ــي أقـ ــرب إلــى
اسـ ـتـ ـعـ ـم ــال الـ ــدمـ ــع مـ ـن ــه إلـ ـ ــى ال ـح ـبــر
ف ــي ت ــدوي ــن ال ـح ـكــايــات ال ـتــي وصـلــت
أصــداؤهــا إلــى مسامعها فــي مقاربة
تجمع النص بالصورة ويستعير من
تقنية الريبورتاج بما يسمح بعرض
ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن الـ ـقـ ـن ــاع ــات ال ـس ـيــاس ـيــة
واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة م ـ ــع إع ـ ـط ـ ــاء ص ــوت
الضحايا مساحته على طول السرد.

في كتاب «مرفئي في بيروت» (Mon
 port de Beyrouthـ ـ منشورات )P.O.L
ال ــذي جــاء استجابة لــدعــوة صحيفة
لوموند للكاتبة للشهادة على الحدث
الكبير استغرقت كتابته أشهرًا ستة،
اس ـت ـن ـط ـقــت ال ـك ــات ـب ــة ك ــل ص ـ ـ ــورة ،أو
شريط فيديو ،أو تفصيل صغير في
وس ــائ ــل ال ـت ــواص ــل ملــواك ـبــة املـنــاسـبــة
وم ــوض ـع ـت ـه ــا ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق ت ــاري ـخ ــي
مستند إلــى األرشـيــف ألخــذ الــدروس
اإلنسانية والسياسية منها.
رواي ـ ـ ـ ـ ـ ــة «م ـ ـ ـتـ ـ ــازمـ ـ ــة ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروت» (Le
 syndrome de Beyrouthـ ـ دار بلون)
أللـكـسـنــدر ن ـجــار ( )1967تستعرض
ال ـت ــاري ــخ الـلـبـنــانــي ال ـحــديــث (-2000
 )2020ع ـب ــر عـ ـي ــون أم ـ ـيـ ــرة ،امل ـقــات ـلــة
الكتائبية الـســابـقــة الـتــي خــرجــت من
بـ ـي ــروت الـ ـح ــرب األه ـل ـي ــة عـ ــام 1984
ك ـم ـقــات ـلــة ،ب ـن ــاء ع ـلــى رغ ـب ــة وال ــده ــا،
وع ـ ـ ـ ــادت إلـ ـيـ ـه ــا كـ ـم ــراسـ ـل ــة ل ـج ــري ــدة
ّ
«ال ـن ـهــار» .شــكـلــت ف ـتــرة االب ـت ـعــاد عن
ال ـب ـل ــد املـ ـم ــزق ب ــالـ ـح ــروب ال ـص ـغ ـيــرة
واملتاريس وخطوط التماس املسافة
النقدية الــازمــة ألمـيــرة لـلـخــروج من
هوية فئوية ضيقة نحو هوية أرحب
تـ ـتـ ـش ــارك ف ـي ـه ــا مـ ــع ش ــري ـح ــة أوسـ ــع
مــن مواطنيها آمــالـهــم فــي بـنــاء وطن
يـتـعــالــى عـلــى ج ــراح األم ــس .اإلبـحــار
الـخـيــالــي فــي مــاضــي «أم ـي ــرة مـتــري»
وح ــاض ــره ــا وأح ــامـ ـه ــا وخ ـي ـبــات ـهــا
بـ ـق ــال ــب س ـ ـ ـ ــردي تـ ـمـ ـي ــز ب ـ ــه ص ــاح ــب

«مــدرســة الـحــرب» هو غــوص في قلب
صــراعــات املنطقة الــواقـعــة على فالق
ال ــزالزل ومـحــاولــة أخ ــرى لفهم البيت
ب ــاملـ ـن ــازل ال ـك ـث ـي ــرة ع ـل ــى ح ــد تـعـبـيــر
املؤرخ كمال الصليبي.
ال ـشــاعــر عـقــل ال ـعــويــط ( )1952كسر
جــدار الصمت في تناول كارثة املرفأ
شـ ـعـ ـرًا مـ ــن خـ ـ ــال إصـ ـ ــداريـ ـ ــن اث ـن ــن:
كتاب «البالد» الصادر أخيرًا عن «دار
هاشيت /نوفل» صـ ّـدره العويط بما
ي ـل ــي« :ف ــي ه ــذه ال ـق ـص ـيــدة الـطــويـلــة،
َ
يــرتـفــع ال ـصــوت ف ــوق ال ـعــلــم ،ويــرتـفـ َـع
َ
َ
املأساة...ما أطيب املشانق
العلم فوق
ّ َ
ّ
َ
ـام في
واألح ـ ـكـ ــام ال ـع ــرف ــي ــة ف ــي ال ـح ــك ـ ِ
العمالء في
السالطني في الطغا ِة في
ِ
ِ
َ
ّ َ
ماح ِقي
الــخـ َـونــةِ فـ
ـي االنـتـهــازيــن فــي ِ
َ
ـت ل ـب ـنــان» :الـكـتــاب ال ــذي يتضمن
ب ـيـ ِ
قصائد بالعربية مــع ترجماتها إلى
الفرنسية يستكمل مــا ب ــدأه العويط
من احتجاج في كتابه السابق «الرابع
من آب ( »2020دار شــرق الكتاب) في
ن ــص يـتـقـصــد ف ـيــه ال ـشــاعــر الـتـنــاص
م ــع ق ـص ـيــدة ت .س .إل ـي ــوت (األرض
اليباب) ويفتتحه بصيغة اعتراضية:
«الـنـفـ ُـي هــو اليقني الــوحـيــد ،ونيسان
ليس أقـســى الـشـهــور .ليس صحيحًا
ّ
أن وجع بيروت اكتمل ،مثلما يكتمل
ٌ
قمر في قيظ آب .يكتمل وجع الكوكب
في منتصف الليل ،على منوال الوجع
الـ ـ ــذي ي ـع ـت ــري ال ــذه ــب ف ــي مـنـتـصــف
قلبه .كان ينبغي لليباب الذي يوجع

ال ـي ــاب ـس ــة وم ـ ــن ع ـل ـي ـه ــا ،أن يـ ـت ــراءى
ـان مــن هــذا
ل ــك ،بـعــد مـئــة ع ــام ،فــي م ـكـ ٍ
الكوكب ُيدعى بـيــروت ،لكن الــرؤى ال
يكتمل خرابها ،وال األوج ــاع تكتمل،
ُ ّ
وإن ظ ــن اكتملت ذات ي ــوم وف ــي ذات
ل ـح ـظــة .م ــا ي ــدرك ــه ال ـ ِـش ـع ــر ل ـيــس هو
ً
الشعر كامال».
الـ ــروائ ـ ـيـ ــة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ج ـم ــان ــة حـ ــداد
( )1970ك ــان ــت ال ـس ـ ّـب ــاق ــة ف ــي ت ـن ــاول
انـفـجــار الــرابــع مــن آب فــي أول رواي ــة
(«القتيلة رقــم  )»232تستلهم أحــداث
ذل ــك ال ـي ــوم ال ــدام ــي .وق ــد ق ـ ّـدم ــت «دار
هــاشـيــت /نــوفــل» عـمــل ح ــداد األخـيــر
بـمــا ي ـلــي« :يـمـكــن ال ـقــول إن ه ــذه هي
الــروايــة اللبنانية األول ــى عــن انفجار
الرابع من آب  .2020األحداث الرئيسية
تدور قبل ساعة من االنفجار الرهيب،
لكن عمر معاناة الضحايا قــد يكون
أطــول من ذلــك بكثير .في روايــة تقوم
على تصميم متقن للوقت ،نقرأ سردًا
ّ
لقصتني ،تجمعان الكثير من األبطال،
والقليل منهم أيضًا :الــزوج الذكوري
ّ
وامل ـت ـســلــط ،مـيـشــا ال ــزوج ــة الضحية
ل ــزوج ـه ــا ول ـل ـن ـظ ــام ،وع ـ ـبـ ــاس ،ال ــذي
ّ
يسمي نفسه هند ويعلن نفسه امرأة.
خالل أحداث  17تشرين األول  2019في
لبنان ،التقت ميشا بهند ،وجمعتهما
ص ــداق ــة سـمـحــت لـ ًهـمــا ب ـت ـبــادل األل ــم،
ولكن ّ
وفرت مساحة لألمل أيضًا .لكن،
فـجــأة ،حــدث االنـفـجــار وانـتـهــى مــا لم
يكد يبدأ».
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اإلعالم اللبنانيّ
ّ
ينافس بالحلقات الخاصة
زكية الديراني
«تغطية الذكرى الثانية النفجار مرفأ بيروت ليست عادية ،لكنها ليست ّ
مميزة
أيـضــا» .بـهــذه الـعـبــارة ،يختصر أحــد العاملني فــي ا ًملـحـطــات الخليجية والعربية
املشهد اإلعالمي في الذكرى الثانية ّلالنفجار مقارنة بالتغطية اإلعالمية الزخمة
تستذكر املـحــطــات الـكــارثــة مــن خــال التركيز على أهالي
الـعــام املــاضــي .هـكــذاّ ،
ومجريات التحقيق ،إلى جانب
املجاورة،
املناطق
في
فه
خل
الضحايا ،والدمار الذي
َ
ّ
عنصر مهم أضيف هذه السنة هو األهراءات .قبل أيام ،حذرت السلطات اللبنانية
ّ
املتصدع من األهــراءات .أتى التحذير بعد وقت
من خطر سقوط الجزء الشمالي
ّ
قصير من اشتعال النيران فيها نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتخمر كميات من
القمح ظلت ّ
مخزنة في األهراءات منذ وقوع االنفجار ،لصعوبة سحبها ،بحسب ما
ّ
يتردد .لم ّ
تمر أيام على التحذير ،حتى نقلت القنوات العربية والخليجية واللبنانية
األحد املاضي مباشرة على الهواء ،سقوط جزء من األهــراءات (الصوامع) بعدما
ّ
غطاها الغبار الكثيف .مشهد تسابقت على تصويره الشاشات .فمنذ صباح
األحد املاضي ،وضعت القنوات الخليجية كاميرات ثابتة أمام األهــراءات منتظرة
لحظة السقوط كأنه مشهد سينمائي ،أو أحد برامج تلفزيون الواقع ،لتخرج كل
قناة الحقًا وتعلن أنها صاحبة أول فيديو ُب ّث لحظة السقوط.
مــع حـلــول الــذكــرى الثانية لالنفجار ال ـيــومّ ،
تخصص الـقـنــوات اللبنانية تقارير
صورتها سابقًا وب ـ ّـث مقابالت ّ
متنوعة ،وتفتح هــواءهــا صـبــاح الـيــوم مباشرة
م ــن امل ــرف ــأ لـتـنـقــل بـعــض امل ـقــابــات م ــع األهــالــي
ّ
ً
تشتد حماوة البرامج بعرض
ومساء،
والسكان.
حلقات خاصة من وحي املناسبة.
في هذا اإلطار ،بدأت  lbciمنذ  26تموز (يوليو)
املاضيّ ،
ببث تقارير يومية ضمن نشرة األخبار
ّ لم يعد الحدث
املـســائـيــة حـمـلــت اس ــم «الـحـقـيـقــة آلخ ــر نـفـ
ً
ـس» .يشكل أولوية في
تفتح القناة الـيــوم نهارها كــامــا إللـقــاء الضوء
برمجة القنوات
على كل ما يتعلق بانفجار املرفأ .ومساء اليوم،
تعرض حلقة خاصة مع ماريو عبود .كذلك األمر
الخليجية
بالنسبة إلــى «الجديد» التي تعرض طيلة اليوم
تقارير وريبورتاجات عن االنفجار .وبعد نشرة
األخبار املسائية ،تطل داليا أحمد ضمن حلقة
خــاصــة بـعـنــوان «ي ــوم الـحـســاب» تستذكر فيها
زلزال  4آب مع ذوي الضحايا ومسؤولي قسم االستقصاء في املحطة .وعلى ،mtv
ّ
ً
مساء) .في
تطل نبيلة عواد في حلقة خاصة بعنوان «الحقيقة بالعنبر» (10:10
«املنار» ال تختلف البرمجة ،إذ تعرض تقارير في برامجها السياسية الصباحية.
وفي السادسة عصرًا ،تطل املقدمة واملراسلة منى طحيني في حلقة خاصة مع
ذوي الضحايا.
هذا بالنسبة إلى القنوات اللبنانية ،فماذا عن اإلعالم العربي والعاملي؟ تلفت مصادر
لنا إلى أن تلك القنوات حاضرة في بيروت من دون استقدام أي طاقم منها خارج
لبنان .ومن بني القنوات الحاضرة« :العربية» ،و«سكاي نيوز عربية» « ...»Rtإضافة
إلى أهم وكاالت األنباء العاملية.
من جانبها ،بدأت «سكاي نيوز عربية» قبل ثالثة أيام تقريبًا ،عرض تقارير يومية
عن االنفجار فيما ّ
صورت مجموعة تقارير عن مجريات التحقيق ووضع أهالي
الشهداء والجرحى .ويوضح مصدر في املحطة أن األخيرة تواصل متابعة امللف
ّ
وتبث غالبيتها تحت شعار «بـيــروت بانتظار العدالة» ،وتعرض
بكل تفاصيله،
يوميًا تقريرًا أو اثنني من وحي الحدث.
من جهتها ،عرضت «الجزيرة» تقريرًا استباقيًا حول االنفجار أمس وتستكمله
اليوم .لكن في اإلجمال ،لم يعد الحدث يحتل أولوية في برمجة اإلعالم الخليجي
املشغول اليوم بامللف العراقي ،والحرب الروسية األوكرانية ،إضافة إلى التطورات
السياسية في امللف ّالصيني والتايواني.
إذًا ،برمجة عادية تبثها املحطات اليوم في الذكرى الثانية النفجار املرفأ ،يكون
ّ
عمودها الفقري الشق اإلنساني ،طبعًا مع استثمار سياسي بحسب هوى كل
ّ
إعالمي.
منبر
(مروان نعماني ـ د ب أ)
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العالم

العالم
ّ
كثفت بكين مناواراتها
العسكرية في محيط
مضيق تايوان (أ ف ب)

قضية
ّ
التهور أصبح ِس َمة اإلدارة األميركية الحالية ،ليس لدورها في تأجيج
يبدو أن
الصراعات فحسب ،والهروب منها متى أصبحت عبئًا عليها (ال تزال أفغانستان
ً
مثاال ّ
أزمة لن تكون قادرة ،متى انفلتت
حيًا)َ ،بل بسبب محاولتها افتعال
ٍ
األمور ،على ل ْجم تداعياتها .ليس من سبب آخر ِّ
يفسر زيارة نانسي بيلوسي
ٍ
تايوان ،سوى ّرغبة واشنطن في استدراج بكين إلى مواجهة ،أو «بروفا»
إلى
ّ
بعض من
حرب مصغرة ،تظن أن في وسعها استنزافها ،وتاليًا استعادة
ٍ
ٍ
هيمنة انتهى وقتها .لكن الصين ،في المقابل ،ال تبدو في وارد االنجرار إلى
ُّ
التكهن بمآلها
كارثة ال يمكن
ٍ

س ـتــار َ م ــا ي ـسـ ّـمــى بــالــدي ـمــوقــراط ـيــة...
ُ
سيعاقب الذين يسيئون إلــى الصني
حتمًا».
َ
ل ــم ت ـ ـ ُـرق ال ــزي ــارة ل ـك ـث ـيــريــن؛ م ــن ّبني
هـ ــؤالء ،ت ــوم ــاس فــريــدمــان ال ــذي ملــح
ف ــي مـقــالـتــه امل ـن ـشــورة ّأول م ــن أمــس
في صحيفة «نيويورك تايمز» ،إلى

أن ال ـخ ـط ــوة ج ـ ــاءت خ ــاف ــا لــرغـبــات
ال ــرئ ـي ــس األمـ ـي ــرك ــي ،واصـ ـف ــا ّإي ــاه ــا
بـ«الطائشة والخطرة وغير املسؤولة
عـلــى اإلط ـ ــاق» ،خـصــوصــا أنـهــا «لــن
تـ ــأتـ ــي ب ـ ـشـ ــيء ج ـ ــدي ـ ــد ،ول ـ ـ ــن ت ـج ـعــل
تايوان أكثر أمنًا أو ازدهارًا» .الزيارة
الـ ـت ــي ق ـ ــال ف ــري ــدم ــان إنـ ـه ــا «رم ــزي ــة

بـ ـحـ ـت ــة» ك ـ ـ ــان يـ ـمـ ـك ــن ،بـ ـحـ ـسـ ـب ــه ،أن
ُ
تـحـ ِـدث «الكثير مــن األم ــور السيئة»،
مــن مثل ٍّ
«رد عسكري صيني يمكن
أن ي ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـؤدي إل ـ ـ ــى ان ـ ـ ـ ـ ــزالق ال ـ ــوالي ـ ــات
املـتـحــدة فــي صــراعــات غـيــر مباشرة
ّ َ
م ـ ــع روسـ ـ ـي ـ ــا والـ ـ ـص ـ ــن امل ـس ــل ـح ــت ــن
ن ــووي ــا ،ف ــي آن واحـ ـ ــد» ،فـيـمــا تــوجــه
إلــى بيلوسي بالقول إنها إذا كانت
تعتقد أن حلفاء أميركا األوروبيني،
الــذيــن يــواج ـهــون مــا سـ ّـمــاهــا «حــربــا
ّ
وجودية مع روسيا حول أوكرانيا»،
ّ
سـيـنـضــمــون إل ــى واشـنـطــن فــي حــال
ح ـ ــدوث ص ـ ــراع أم ـي ــرك ــي م ــع الـصــن
حول تايوان جراء هذه الزيارة «غير
الـ ـض ــروري ــة» ،فــإن ـهــا «ت ـخ ـطــئ بــذلــك
قــراءة العالم» .وقــال« :هناك لحظات
فــي ال ـعــاقــات الــدول ـيــة تـحـتــاج فيها
إلــى إبقاء عينيك على الجائزة التي
هي واضحة اليوم وضــوح الشمس،
وضــرورة ضمان أن أوكرانيا قــادرة،
على األقــل ،على تخفيف حـ ّـدة الغزو
ّ
( )...الذي إذا نجح ،فسيشكل تهديدًا
مباشرًا الستقرار االتحاد األوروبــي
بأكمله» ،الفتًا إلى أنه للمساعدة في
تعزيز احتماالت تغيير الــوضــع في
أوك ــران ـي ــا« ،ع ـقــد بــايــدن ومـسـتـشــاره
ل ــأم ــن الـ ـق ــوم ــي ج ــاي ــك س ــول ـي ـف ــان،
س ـل ـس ـل ــة اجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ـ ــع الـ ـقـ ـي ــادة
الصينية ،وناشد بكني عدم الدخول
ف ــي الـ ـص ــراع األوك ــران ــي ع ـبــر تـقــديــم
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة لـ ــروس ـ ـيـ ــا».
بحسب فريدمان ،فإن «توقيت الزيارة
ال يـمـكــن أن ي ـك ــون أس ـ ــوأ ،ألن حــرب
أوكــرانـيــا لــم تنته بعد ،واملـســؤولــون
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــون قـ ـلـ ـق ــون م ـ ــن الـ ـقـ ـي ــادة
األوكــران ـيــة أكـثــر مـ ّـمــا يـصـ ّـرحــون بــه.
وه ـن ــاك ع ــدم ث ـقــة عـمـيــق ب ــن الـبـيــت
األب ـيــض والــرئـيــس األوك ــران ــي ،أكثر
بكثير ّ
مما قـيــل ...الـحــرب األوكرانية
غير مستقرة وال تخلو من مفاجآت
ّ
خطيرة جدًا ...مع ذلك ،وفي خضم كل
هــذا ،سنخاطر بــالـصــراع مــع الصني
حــول تــايــوان ،بسبب زيــارة ّ
تعسفية
ّ
وعبثية لرئيسة مجلس النواب».
(األخبار)

وبـعــد أي ــام قليلة مــن تـلــك الـخـطــوة،
ال ـت ــي ع ـ ّـدت ـه ــا ب ـي ـلــوســي «ان ـت ـص ــارًا
ّ
كبيرًا لالقتصاد األمـيــركــي» ،حطت
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب األم ـي ــرك ــي
فـ ــي ت ـ ــاي ـ ــوان ،ح ـي ــث ال ـت ـق ــت رئ ـيــس
« - »TSMCم ـ ـ ـ ــارك ل ـ ـيـ ــو  ،-الـ ـت ــي
واف ـق ــت ،مـنــذ أي ــار  ،2020عـلــى بـنــاء
مصنع لـلــرقــائــق فــي والي ــة أريــزونــا
األمـيــركـيــة بـقـيـمــة  12مـلـيــار دوالر،
إلن ـت ــاج رق ــائ ــق ب ـ ـ «ت ــران ــزس ـت ــورات»
بحجم خمسة نانومتر (نــوع عالي
التقنية ُيستخدم في اإللكترونيات

االسـتـهــاكـيــة) ،بـنـ ً
ـاء على دع ــوة من
ال ـح ـكــومــة األم ـيــرك ـيــة .وان ـ ــدرج ذلــك
فـ ــي إط ـ ــار اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة أط ـل ـق ـت ـهــا
إدارة ب ـ ـ ــاي ـ ـ ــدن لـ ـتـ ـشـ ـيـ ـي ــد مـ ــرافـ ــق
ّ
تصنيع محلية للرقائق ،بالتعاون
م ـ ـ ــع ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــات أشـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاه امل ـ ــوص ـ ــات
ال ـع ــامل ـي ــة ،وع ـل ــى رأسـ ـه ــا «»TSMC
و« »Samsungال ـكــوريــة الـجـنــوبـيــة.
وب ـح ـســب ص ـح ـي ـفــة «ذي واش ـن ـطــن
ب ــوس ــت» األم ـيــرك ـيــة ،ف ــإن بـيـلــوســي
ن ــاق ـش ــت مـ ــع ل ـي ــو ت ـن ـف ـيــذ ال ـق ــان ــون
ال ــذي تـ ّـم تـمـ ّـريــره أخـيـرًا فــي أميركا،
وهـ ــو م ــا ي ــؤش ــر إلـ ــى «م ـ ــدى أهـمـيــة
رقـ ـ ــائـ ـ ــق الـ ـكـ ـمـ ـبـ ـي ــوت ــر ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد
األمـ ـي ــرك ــي واألمـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي» ،وف ــق
الـ ـصـ ـحـ ـيـ ـف ــة نـ ـفـ ـسـ ـه ــا .وتـ ـسـُ ـتـ ـخَّ ــدم
الــواليــات املتحدة الرقائق املصنعة
ُ
مــن ِقـ َـبــل « ،»TSMCالـتــي ت ـعـ ّـد أكبر
ش ــرك ــة لـتـصـنـيــع أش ـب ــاه امل ــوص ــات
فـ ــي الـ ـع ــال ــم ومـ ـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـوردًا حـ ـي ــوي ــا إل ــى
ال ــوالي ــات املـتـحــدة والـ ــدول الغربية
األخـ ـ ـ ــرى ،ف ــي امل ـ ـعـ ـ ّـدات ال ـع ـس ـكــريــة،
بما فيها الطائرات املقاتلة «»35-F
وص ــواري ــخ «جــاف ـلــن» ،وف ــي أجـهــزة
ال ـك ـم ـب ـيــوتــر ال ـع ـم ــاق ــة ف ــي امل ـعــامــل

ال ــوط ـن ـي ــة األمـ ـي ــركـ ـي ــة .ك ـم ــا تـعـتـمــد
شركات اإللكترونيات االستهالكية
ال ـك ـب ــرى ،كـ ـ ـ ـ ـ ـ « »Appleو«،»Google
ّ
متنوعة من الرقائق
مجموعة
على ُ ّ
الـتــي تصنعها الـشــركــة التايوانية.
ّ
عـلــى أن خــطــة واشـنـطــن لالستفادة
من إمكانات « »TSMCوخبراتها في
تــوطــن صـنــاعــة أش ـب ــاه امل ــوص ــات،
ُ
تـ ـ ـ ـ ــواجـ ـ ـ ـ ــه م ـ ـع ـ ـض ـ ـلـ ــة ال ـ ـ ـن ـ ـ ـقـ ـ ــص ف ــي
َّ
املـهـنــدســن امل ــدرب ــن ف ــي واشـنـطــن،
وهــو مــا يـبــدو أن بيلوسي ناقشته
مع ليو أيضًا .وطبقًا لـ «ذي واشنطن
بوست» ،فإن الوزير وعضو مجلس
اإلدارة فــي « ،»TSMCمينج هسني
ك ــون ــغ ،ك ـ ــان ق ــد أعـ ـل ــن ،ف ــي مـقــابـلــة
سابقة ،أن «الشركة بدأت في إرسال
ّ
موظفني جدد لحل هذه املشكلة».
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،أع ـل ـن ــت وزارة ال ـت ـج ــارة
الصينية ،ليل أمس« ،تعليق تصدير
ً
بتداء
الــرمــال الطبيعية إلــى تــايــوان
ُ
من يوم  3آب» ،علمًا أن الصني تعتبر
امل ـ ـ ـ ّ
ـورد ال ـ ّـرئ ـي ــس ل ـلــرمــل الـطـبـيـعــي،
ال ـ ــذي ي ـم ــث ــل امل ـ ـكـ ـ ّـون األسـ ــاسـ ــي فــي
تصنيع الــرقــائــق اإللـكـتــرونـيــة ،إلــى
الجزيرة الجارة.

انتهاء «عاصفة بيلوسي»

ّ
تايوان أقل أمنًا
ّ
ً
ه ــدأت قـلـيــا الـعــاصـفــة ال ـتــي ولــدتـهــا
زيارة رئيسة مجلس النواب األميركي،
نــانـســي بـيـلــوســي ،إل ــى ت ــاي ــوان؛ وإذا
ك ــان ــت الـ ـص ــن أبـ ـق ــت ع ـل ــى م ـس ـتــوى
ُ
قدم على
تحذيرها مرتفعًا ،فهي لم ت ِ
ّ
أي خـطــو ٍة غير محسوبة ،باستثناء
تـكـثـيــف م ـن ــاوارات ـه ــا ال ـع ـس ـكــريــة في
ّ
التهورُ األميركي
محيط املضيق .لكن
ُ
ّ
واإلصـ ـ ـ ـ ـ ــرار عـ ـل ــى امل ـ ـضـ ــي ق ـ ــدم ـ ــا فــي
الــزيــارة مــن دون االك ـتــراث لتداعيات
ك ــان يـمـكــن ،ف ــي م ــا ل ــو ص ـ ّـع ــدت بكني
ف ـع ـلـ ّـيــا ،أن ت ـت ـسـ ّـبــب ب ـك ــارث ــة عــامل ـيــة،
ه ــو م ــا ل ـيــس واض ـح ــا ع ـلــى اإلطـ ــاق.
ّ
ـأت ه ــذه ال ــزي ــارة بجديد
عـمـلــيــا ،لــم ت ـ ِ
لطرفيها ،ســوى أنـهــا أع ــادت تعريف
ما هو مـعـ ّـرف :تــايــوان ساحة املعركة
األميركية  -الصينية األكثر سخونة.
ّ
عمليًا أيضًا ،قطعت بيلوسي كل هذه
املسافة ،و«خاطرت» كل هذه املخاطرة
لتؤكد للحكومة التايوانية الحليفة
أن «الـتــزام أميركا ال يــزال ثابتًا تجاه
ـود مـقـبـلــة» ،وأن
شـعــب ت ــاي ــوان ول ـع ـقـ ٍ
بالدها ال تقبل أن يحصل ّ
أي مكروه
ـال
ـزو أو اس ـت ـع ـمـ ٍ
ل ـت ــاي ــوان ب ـس ـبــب غ ـ ـ ٍ
لـ ـلـ ـق ـ ّـوة ،وأن ال ـك ــون ـغ ــرس األم ـي ــرك ــي

بـفـ َ
ـرعـ ْـيــه الــديـمــوقــراطــي والـجـ ّمـهــوري
ٌ
م ـل ـتــزم ب ــأم ــن ال ـج ــزي ــرة وب ـحــق ـهــا في
الـ ــدفـ ــاع ع ــن ن ـف ـس ـهــا .ل ـك ــن بـيـلـ ُـوســي
ّ
عادت وذكرت ،في مقالةٍ الحقة نشرت
فـ ــي ص ـح ـي ـف ــة «واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ب ــوس ــت»،
بــالـعـهــد ال ــذي قطعته واشـنـطــن على
ن ـف ـس ـهــا ت ـج ــاه ت ــاي ـب ـي ــه ،م ـش ـي ــرة إل ــى
قانون العالقات مع تايوان الذي ّ
أقره
الـكــونـغــرس األم ـيــركــي قـبــل  43عــامــا،
وتضمن ُّ
ّ
أميركيًا بدعم الدفاع
تعهدًا

ّ
ذكرت الصين أن
العالقات مع
األميركيين قامت
على أساس مبدأ
«صين واحدة»

عـ ــن ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة ،و«اع ـ ـت ـ ـبـ ــار ّ
أي جـهــد
لتحديد مستقبل تــايــوان بطرق غير
ال ــوس ــائ ــل الـسـلـمـيــة ،ت ـهــدي ـدًا لـلـســام
واألمـ ـ ـ ـ ــن ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة غ ـ ـ ــرب امل ـح ـي ــط
الهادئ ومدعاة إلثــارة القلق الشديد
في الواليات املتحدة».
على أن ما َّ
تقدم ليس فيه ما يستأهل
ّ
كــل هــذه املـخــاطــرة .فــزيــارة بيلوسي،
ّ
دف ـعــت ال ـصــن إل ــى اتـ ـخ ــاذ مـجـمــوعــة
إج ــراءاتِ ،مــن مثل تكثيف تدريباتها
العسكرية في محيط الجزيرة ،والتي
وصفتها بــ«الـضــروريــة واملـشــروعــة».
وأفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية
الـصـيـنـيــة ،ه ــوا تـشــونـيـنــغ ،بــأنــه «فــي
ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع الـ ـح ــال ــي املـ ـحـ ـي ــط بـ ــزيـ ــارة
بـيـلــوســي إل ــى ت ــاي ــوان ،ف ــإن الــواليــات
امل ـت ـحــدة هــي املـ ـح ـ ّـرض ،وال ـصــن هي
ّ
الضحية» ،مــذكــرة بــأن «عالقاتنا مع
واش ـن ـط ــن ق ــام ــت ع ـل ــى أسـ ـ ــاس م ـبــدأ
صــن واحـ ــدة ،وع ـلــى أن ت ــاي ــوان جــزء
من بالدنا» .من بني اإلجــراءات أيضًا،
استدعاء وزارة الخارجية الصينية،
مساء ّأول من أمس ،السفير األميركي
في بكني ،نيكوالس بيرنز ،لالحتجاج
َ
ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ال ـ ــزي ـ ــارة غ ـي ــر امل ـعــل ـنــة،

وإلبالغه بأن ما أقدمت عليه بيلوسي
«شرير للغاية وعواقبه وخيمة جد ًّا»،
وبــأنــه «خـطــوة غير أخــاقـيــة» ،تمثل
«اس ـ ـت ـ ـفـ ــزازًا خ ـط ـي ـرًا وان ـت ـه ــاك ــا مل ـبــدأ
الـ ْصــن ال ــواح ــدة» ،وأن ــه ك ــان األج ـ ّـدى
منع إدارة بايدن تلك الخطوة ،ولكنها
ً
بدال من ذلك «تواطأت» معهاّ ،
مما ّأدى

إلــى تفاقم التوتر في مضيق تايوان
وإل ـح ــاق أضـ ــرار جسيمة بــالـعــاقــات
الصينية  -األميركية .من جهتهّ ،
توعد
وزي ــر الـخــارجـيــة الصيني ،وان ــغ يي،
بمعاقبة من يسيء إلى بكني ،معتبرًا
مــا حــدث «مـهــزلــة خــالـصــة؛ إذ تنتهك
الواليات املتحدة سيادة الصني تحت

التكنولوجيا أيضًا ،وانتزاع مكانة
ّ
مجالها ،األمر الذي
متقد ّمة لها في َ ّ
سيمثل  -في حال تحققه  -نقلة كبرة
ف ــي ال ـح ــرب الـتـكـنــولــوجـيــة ال ــدائ ــرة
ب ــن ال ـط ــرف ــن .وك ــان ــت ه ــذه ال ـحــرب
ب ـ ـ ــدأت ت ـح ـت ــدم م ـن ــذ ع ـه ــد ال ــرئ ـي ــس
األم ـيــركــي ال ـســابــق ،دونــالــد تــرامــب،
واس ـت ـم ـ ّـرت م ــع وصـ ــول ب ــاي ــدن إلــى
ّ
البيت األبيض ،حيث اتخذت اإلدارة
ال ـح ــال ـي ــة قـ ــرارهـ ــا ب ـت ــوس ـي ــع دائ ـ ــرة
ال ـق ـيــود امل ـفــروضــة عـلــى ال ـصــن في
م ـج ــال تـصـنـيــع أشـ ـب ــاه امل ــوص ــات،
ت ــوازي ــا م ــع اشـتـغــالـهــا عـلــى تــوطــن
تلك الصناعة في الواليات املتحدة،
َ
بالتعاون مع حلفائها في املحيطني
الهندي والهادئ.
ومـ ــن هـ ــذا امل ـن ـط ـلــق ،اقـ ـت ــرح ب ــاي ــدن،
ـون ال ـث ــان ــي  ،2021م ـشــروع
ف ــي ك ــان ـ ُ
القانون املشار إليه أعــاه كجزء من
قــانــون «ت ـفــويــض ال ــدف ــاع الــوطـنــي»
( ،)NDAAب ـه ــدف ض ـم ــان احـتـفــاظ
أميركا بقاعدة قوية في الصناعات
االسـتــراتـيـجـيــة ،وقـ ــدرة عــالـيــة على
ح ـ ـمـ ــايـ ــة سـ ـ ــاسـ ـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــوريـ ـ ــد ذات
األول ــوي ــة الـعــالـيــة ف ــي حــالــة نـشــوب

ّ
صــراع دولــي أو أزمــات غير متوقعة
ِم ــن ِمـثــل جــائـحــة «كــوفـيــد  »19التي
ّأدت إل ــى ت ــراج ــع م ـخ ــزون الــرقــائــق
اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرون ـ ـيـ ــة لـ ـ ـ ــدى ال ـص ـن ــاع ـي ــن
ّ
إل ــى ح ـ ّـد م ـق ـلــق .ويـ ــرى م ـحــل ـلــون أن
الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة «أدرك ـ ـ ــت بـشـكــل
م ـت ــزاي ــد امل ـخ ــاط ــر ال ـج ـيــوس ـيــاس ـيــة
واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة ل ـل ـت ــرك ـي ــز املـ ـت ــزاي ــد
ل ـت ـص ـن ـيــع ال ــرق ــائ ــق فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج»،
ّ
وال ـ ـ ـ ـ ــذي ت ـ ـح ـ ـتـ ــل ت ـ ـ ــاي ـ ـ ــوان وك ـ ــوري ـ ــا
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة مـ ــركـ ــز ال ـ ـ ـصـ ـ ــدارة ف ـي ــه.
وعـلــى رغــم أهـ ّـمـيــة تـلــك االعـتـبــارات،
وإج ـمــاع الـحـ َ
ـزبــن «الــديـمــوقــراطــي»
ّ
ُ
و«الجمهوري» عليها ،إل أن اقتراح
ّ
ً
َ
بــايــدن ظ ــل م ـهــمــا ،لـيـمـ ّـر «»NDAA
لسنة  2021مــن دون تخصيص ّ
أي
تمويل لتعزيز عملية إنتاج أشباه
املـ ــوصـ ــات ال ــرق ــائ ــق ف ــي ال ــوالي ــات
املتحدة ،أو توفير إعفاءات ضريبية
ّ
لــاس ـت ـث ـمــارات ف ــي ه ــذا املـ ـج ــال .إل
أن ــه بـعــد ف ـتــرة مــن ال ـكـ ّـر وال ـف ــر ،مـ ّـرر
م ـج ـلــس ال ـش ـي ــوخ األم ـي ــرك ــي أخ ـي ـرًا
ّ
املشرعني
مشروع القانون ،بأغلبية
من الحزبني ،إذ وافق عليه  64عضوًا
فيما رفضه  33آخرون.

َ
عين أميركا على «الرقائق» :حتى ال يغدرنا الصــينيون
بتول سليمان

ال يمكن الفصل بين زيارة بيلوسي إلى تايوان وقضية الرقائق اإللكترونية (أ ف ب)

ب ـي ـن ـم ــا ك ـ ـ ــان الـ ـ ّـرئ ـ ـيـ ــس األم ـ ـيـ ــركـ ــي،
ج ــو ب ــاي ــدن ،ي ــوق ــع م ـش ــروع قــانــون
«خ ـ ـ ـلـ ـ ــق ح ـ ـ ــواف ـ ـ ــز مـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــدة إلنـ ـ ـت ـ ــاج
أش ـب ــاه امل ــوص ــات» ،والـ ــذي يقضي
بـتـخـصـيــص  52مـلـيــار دوالر لــدعــم
هــذا القطاع في البالد (بعد موافقة
مـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـش ـ ـيـ ــوخ عـ ـل ــى امل ـ ـشـ ــروع
األس ـ ـبـ ــوع املـ ــاضـ ــي ،وقـ ـب ــل إح ــال ـت ــه
إلــى مجلس ال ـنــواب للحصول على
امل ـصــادقــة الـنـهــائـيــة) ،كــانــت رئيسة
مـجـلــس ال ـن ــواب ،نــانـســي بـيـلــوســي،
ت ـل ـت ـق ــي فـ ــي ت ــاي ـب ـي ــه رئـ ـي ــس إدارة
ش ــرك ــة «ت ـ ــاي ـ ــوان ل ـتـ ْـص ـن ـيــع أش ـب ــاه
امل ــوص ــات» ( ،)TSMCال ــرائ ــدة في
ُ ٌ
تزامن
تصنيع الرقائق اإللكترونية.
أنـ ـب ــأ ب ــال ـك ـث ـي ــر ب ـخ ـص ــوص ف ـحــوى
الــزيــارة الـتــي أص ـ ّـرت بيلوسي على
ّ
إجــرائ ـهــا عـلــى رغ ــم ك ــل الـتـحــذيــرات
ُ
الصينية ،خصوصًا في وقت تكافح
فـ ـي ــه واش ـ ـن ـ ـطـ ــن لـ ـحـ ـف ــظ ه ـي ـم ـن ـت ـهــا
املوصالت
املطلقة على قطاع أشباه
ْ
وس ــاس ــل ال ـتــوريــد ال ـعــامل ـيــة ،ومــنــع
ب ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــول إل ـ ـ ـ ـ ــى ه ـ ــذه

ّ
عدت بيلوسي
تمرير مشروع إنتاج
الرقائق «انتصارًا كبيرًا
لالقتصاد األميركي»
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ُ
َ
َ
للطرفين المنخرطين في المواجهة أنها هي األخــرى تواجه
أفقًا مسدودًا ،تمامًا مثلما واجهت العملية السياسية انسدادًا
َ
سجل ّ
دفع األطراف إلى الشارع .وإذ لم ُي َّ
أي تراجع في المواقف،
وال خ ـطــوات عملية نـحــو الــح ــوار ،ف ــإن م ـجـ ّـرد انـسـحــاب أنـصــار
«التيار الصدري» من مجلس النواب ،وخــروج متظاهري «اإلطار
محيط «المنطقة الخضراء» ،أوحى
التنسيقي» في المقابل من
ّ
ّ
بإمكانية العودة إلى البحث عن حل سياسي ،مع أخذ التطورات
الحكومات
األخيرة في الحسبان ،بمعنى عدم العودة إلى طرح
ً
التوافقية وفق الصيغ السابقة ،وال حكومة الغالبية ،وصوال
َ
محتملة على النظام السياسي
إلى تداول تعديالت

ُ
االقتتال:
سيناريو
ع
تراج
ّ
هدوء عراقي يمهد للحوار
بغداد ُ -سرى ّ
جياد

ّ
ح ـ ـتـ ــى ب ـ ـعـ ــدمـ ــا ات ـ ـ ـضـ ـ ــح أن األحـ ـ ـ ـ ــداث
ّ
ف ــي الـ ـع ــراق ل ـي ـســت ذاهـ ـب ــة ف ــي ات ـج ــاه
ّ
املواجهة املسلحة أو الفوضى ،سيكون
ّ
للتطورات األخيرة تأثير كبير على أيّ
ّ
ّ
ح ــوار مقبل لـحــل األزم ــة .ورب ـمــا يكون
ذلك قد أسهم في التهدئة؛ إذ يرى زعيم
«الـتـيــار ال ـصــدري» ،مقتدى الـصــدر ،أن
مــوق ـعــه ال ـت ـف ــاوض ــي ب ـعــد الـ ـن ــزول إلــى
َ ّ
عزز ّ
عما كان عليه قبله ،فيما
الشارع ،ت
َ
ت ــراج ــع مــوقــع خـصـمــه رئ ـيــس الـ ــوزراء
ُ
جاره
األسبق نــوري املالكي ،الــذي لم ت ِ
ّ
ك ــل ق ــوى «اإلطـ ـ ــار الـتـنـسـيـقــي» ،ب ــل إن
بعضها وقــف فــي الــوســط ،وأسـهــم في
جهود التهدئة .لكن ّ
أهم ما تشير إليه
نتائج ّ
تطورات األيام املاضية في بالد
ال ــراف ــدي ــن ،هــو فـشــل ال ــره ــان األمـيــركــي
 ال ـس ـعــودي  -اإلم ــارات ــي عـلــى اقـتـتــالداخلي يرمي كرة نار عراقية بني َ
يدي
إيـ ـ ــران ،ال ـت ــي اس ـت ـطــاعــت احـ ـت ــواء هــذه
املحاولة من خالل ْ
ترك األمر للعراقيني
ّ
بأنفسهم لحل أمورهم العالقة ،باعتبار
أن جميع األط ــراف أدركــت باملحسوس
أن ّ
أي مـ ـح ــاول ــة ل ـت ـغ ـي ـيــر ال ـت ـمــوضــع
اإلقليمي للعراق ،لها كلفة عالية جدًا،
وغالبًا لن تكون في مصلحة َمن يحاول
تغيير هذا التموضع.
ّ
وف ـ ــي ض ـ ــوء ات ـ ـ ـضـ ـ ــاح تـ ـل ــك الـ ـ ـص ـ ــورة،
جـ ـ ـ ـ ــاءت مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــادرة رئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة
م ـص ـط ـف ــى الـ ـك ــاظـ ـم ــي ل ـع ـق ــد اج ـت ـم ــاع
ط ــاول ــة مـسـتــديــرة لـلـفــرقــاء املـنـخــرطــن
ف ــي ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـ ّي ــاس ـي ــة ،تـ ــوازيـ ــا مــع
ب ــدء ات ـص ــاالت مـكــثـفــة لـتـحــديــد مــوعــد
االجـتـمــاع ومكانه وهـ ّ
ـويــة الـقــوى التي
ستشارك فـيــه .ويــأتــي هــذا املسعى في
إطار محاولة الكاظمي الدائمة لتقديم
ً
نفسه حال وسطًا بني القوى املختلفة،
س ـ ــواء كـ ــان امل ـ ّط ـل ــوب إدارة األزم ـ ــة أو
ّ
حلها .وفي مؤشر إلى قرب بدء الحوار،
أعـ ـلـ ـن ــت ق ـ ـ ــوى «اإلطـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـت ـن ـس ـي ـق ــي»
تـ ـف ــوي ــض رئ ـ ـيـ ــس «تـ ـح ــال ــف الـ ـفـ ـت ــح»،
هـ ــادي ال ـع ــام ــري ،ال ـت ـفــاوض بــاسـمـهــا،
فيما أعــاد العامري بنفسه التأكيد أن
ّ
ّ
ال ح ـ ّـل لــأزمــة الـحــالـيــة إل عـبــر تهدئة
التشنجات وضبط النفس والجلوس
إلى طاولة حــوار ،معربًا عن تأييده ملا
ج ــاء فــي م ـبــادرة الـكــاظـمــي بخصوص
األحداث األخيرة.
ويــؤكــد الـقـيــادي فــي «ائ ـتــاف النصر»
ال ــذي يـتـ ّ
ـزعـمــه رئـيــس ال ـ ــوزراء األسـبــق
ح ـ ـيـ ــدر ال ـ ـع ـ ـب ـ ــادي ،عـ ـقـ ـي ــل الـ ــردي ـ ـنـ ــي،
ً
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،أنـ ــه «فـ ـع ــا ه ـن ــاك ه ــدوء
ن ـ ـس ـ ـبـ ــي ،ب ـ ـعـ ــد مـ ـ ــوجـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات
واالحـتـجــاجــات» ،الفـتــا إلــى «انسحاب
امل ـت ـظ ــاه ــري ــن ال ــذي ــن ح ـش ــده ــم اإلط ـ ــار
التنسيقي من محيط املنطقة الخضراء،
م ـق ــاب ــل انـ ـسـ ـح ــاب م ـت ـظ ــاه ــري ال ـت ـي ــار
الصدري من داخل البرملان» ،مضيفًا إن
ّ
تضمنت نقاطًا
«مبادرة رئيس الوزراء
عـ ـ ـ ّـدة القـ ــت تــرح ـي ـبــا إق ـل ـي ـم ـيــا ودول ـي ــا
وداخليًا ،وهي تقوم على تشكيل لجنة
من جميع الكتل السياسية ،والجلوس
إلى طاولة الحوار والتفاوض من أجل

ح ـل ـح ـلــة املـ ـشـ ـك ــات ،وإن ـ ـتـ ــاج م ـش ــروع
س ـي ــاس ــي واضـ ـ ــح ف ـي ــه خ ــدم ــة ل ـل ـعــراق
وخ ــدم ــة لـلـجـمـيــع» .وي ـش ـيــر الــردي ـنــي،
الـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـشـ ـ ــارك ائ ـ ـت ـ ــاف ـ ــه فـ ـ ــي جـ ـه ــود
الـ ـتـ ـس ــوي ــة ،إل ـ ــى «أن ـ ـنـ ــا ن ـن ـت ـظــر ص ــاة
ّ
املوحدة في ساحة االحتفاالت،
الجمعة ّ
وما يتمخض عنها من مطالب للتيار
الصدري».
وي ـض ـيــف إنـ ــه «إل ـ ــى اآلن ،ل ـيــس هـنــاك
م ـف ــاوض ــات أو ح ـ ـ ــوارات م ـب ــاش ــرة ّبني
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،ل ـكــن ن ـحــن نـتــوقــع
بـ ـع ــد هـ ـ ــذا الـ ـ ـه ـ ــدوء أن يـ ـط ــرح ال ـت ـي ــار
ثم ّ
الصدري مطالبه ،ومن ّ
يتم فتح باب
ّ
الحوارات واملفاوضات» ،منبهًا إلى أن
«هناك مطالب يجب االتفاق عليهاِ ،من
ِمثل تغيير النظام السياسي أو تغيير
ّ
تخص
الدستور ،فهذه ال
بعض فقرات
ّ
ّ
اإلط ـ ــار وح ـ ــده ،وإنـ ـم ــا تـتـطــلــب تــوافـقــا
ـوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،وم ــن
ب ــن ج ـم ـيــع الـ ـق ـ ُ ّ
والسنة ،إضافة إلى اإلطار
بينها الكرد ّ
وال ـت ـي ــار» ،م ـتــوقـعــا أن «ت ـس ـيــر األم ــور
ّ
في اتجاه التهدئة والعمل على إيجاد
الحلول املناسبة خالل الفترة املقبلة».
وف ــي م ــا ي ـخ ـ ّـص م ــوق ــف املــرج ـع ـيــة في
النجف ،يقول «إنها بال ّ
شك كانت وما
زال ــت ص ـمــام األمـ ــان للشعب الـعــراقــي،
وه ــي أع ـطــت الـسـيــاسـيــن واملــواط ـنــن
الـكـثـيــر م ــن الـتـ ّـوجـيـهــات ط ــوال الـفـتــرة
امل ــاض ـي ــة ،وح ـ ـ ــذرت م ــن ال ــوص ــول إلــى
هــذه املرحلة الصعبة والخطيرة .وفي
ّ
كل األحوال ،املرجعية لها رأيها وتقول
قولها عندما ترى ذلك مناسبًا».
فــي املـقــابــل ،وعـلــى رغــم اسـتـمــرار رفعه
ُ
السقف ،بقوله إنه «ال فائدة ترتجى من
ّ
ال ـحــوار مـعـهــم» ،أك ــد ال ـصــدر ،فــي كلمة
مساء أمــس ،أنه لن يريق الدماء «حتى
لــو أقــدمــوا هــم عـلــى ذل ــك .وأن ــا مستعد
ل ـل ـش ـهــادة م ــن أجـ ــل اإلصـ ـ ـ ــاح» ،مـعـ ِـلـنــا
أن ــه ل ــم ي ـق ـ ّـرر بـعــد خ ــوض االنـتـخــابــات
ال ـج ــدي ــدة م ــن ع ــدم ــه .ويـ ـق ــول ال ـبــاحــث
السياسي القريب من «التيار الصدري»،
غالب الدعمي ،لـ«األخبار» ،إن «املشهد
ب ــدأ يختلف شيئًا فـشـيـئــا .ون ـتـ ّ
ـأمــل أن
ّ
ي ـكــون ال ـح ــل قـبــل ص ــاة الـجـمـعــة .وقــد
ينسحب املـتـظــاهــرون إذا وصـلـنــا إلــى
ّ
حل مناسب ،بتحديد موعد انتخابات
ّ
جديدة .وهذا ما نحن في أمس الحاجه
إليه» ،مضيفًا إن «السيد هادي العامري
ّ
مخول من اإلطــار التنسيقي ،وهو
اآلن
يملك رؤية أفضل من الجميع في اإلطار.
وبما أنه ّ
تم تخويله ،فأعتقد أنه سيتم
ّ
حل اإلشكال قريبًا .التيار الصدري يرى
أنــه خسر الكثير مــن حقوقه كونه كان
يمتلك الكتلة األكبر ،ولكن ضغط أجزاء
من اإلطــار دفــع باملشهد السياسي إلى
التعقيد» .وعن موقف املرجعية املتمثلة
ب ــآي ــة الـ ـل ــه ال ـس ـي ــد ع ـل ــي ال ـس ـي ـس ـتــانــي
مـ ــن الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ـ ّـورات ،ي ــوض ــح ال ــدعـ ـ ّم ــي أن
«املرجعية تنصح فقط ،وال تتدخل في
العالقات بني األحزاب السياسية ،وهي
مـقـتـنـعــة بـ ــأن هـ ــذه األح ـ ـ ــزاب ال تصلح
إلدارة البلد ،ودوره ــا إرش ــادي ال أكثر،
وهي يوميًا تدعو إلى اإلصالح ،لكنهم
ال يسمعون».
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فلسطين
يستبطن االستنفار عالي المستوى الذي أعلنته إسرائيل في مواجهة قطاع
غزة ،على خلفية احتمال وقوع ّرد على ّ اعتقالها الشيخ بسام السعدي
لعل أبرزها أن درجة ارتداع تل أبيب
في
خافيةّ ،
الضفة ،جملة دالالت غير ّ
ّ
بالنسبة إلى ساحات تبدو
عالية جدًا إزاء القطاع ،وهو ما يمثل مؤشرًا كاشفًا ُ
رغم ما تظهره إسرائيل من
أكثر إشباعًا بالقدرة على إيذاء الكيان .وعلى ّ
ّ
جولة جديدة مع غزة ،إل أنها ال تبدو معنية حاليًا
جاهزية عالية لخوض ّ
ّ
بهكذا سيناريوات ،في ظل انشغالها بالخطر المستجد اآلتي من لبنان ،على
خلفية النزاع البحري وتهديدات «حزب الله» المرتبطة به

إسرائيل بمواجهة غزة:
ٌ
ارتداع فائق
يحيى دبوق
ل ـي ــس أمـ ـ ـ ـرًا ع ــدي ــم ال ـ ـ ـ ــدالالت امل ـع ـت ـ ّـد
بها فــي املعادلة الردعية بــن العدو
وق ـط ــاع غـ ــزة ،أن ي ـقــف ال ـك ـيــان على
«رجـ ـ ـ ـ ــل ونـ ـ ـص ـ ــف» بـ ـسـ ـب ــب اعـ ـتـ ـق ــال
ِ
فلسطيني في الضفة الغربية
مقاوم
ّ
ّ
املحتلة .يــؤشــر ذلــك ،مــن جــديــد ،إلى
أن ارت ــداع االحـتــال عــن ّ
أي تصعيد
قد يفضي إلى مواجهة عسكرية مع
القطاع ،هو أعلى بدرجات ّ
مما كان
ُم َّ
قدرًا في السابق ،األمر الذي يكشف
أي ـ ـضـ ــا ع ـ ــن واقـ ـ ـ ــع جـ ـبـ ـه ــات أخ ـ ـ ــرى،
ً
م ــن ب ّـ ّـواب ــة أن ــه إن ك ــان ال ـ ــردع فـ ّـعــاال
وم ــؤث ـرًا إل ــى ه ــذا ال ـحـ ّـد أم ــام تهديد
غ ـ ــزة املـ ـ ـح ـ ــدود ن ـس ـب ـيــا ق ـي ــاس ــا إل ــى
غيره ،فكيف هو الحال في مواجهة
ساحات مشبعة بالقدرة على إيــذاء
إسرائيل؟
ّ
ّ
املؤسسة األمنية اإلسرائيلية
تتأهب
ّ
الح ـت ـم ــال أن تـ ـ ــرد «ح ــرك ــة ال ـج ـهــاد
اإلسـ ــامـ ــي» ع ـل ــى اع ـت ـق ــال ال ـق ـي ــادي
ف ـي ـهــا ،ب ـس ــام ال ـس ـع ــدي ،ف ــي الـضـفــة
الـغــربـيــة .وهــي لـهــذه الـغــايــة ،أعلنت
جيشها واستدعاء احتياط
استنفار
ْ
ْ
ّ
«القبة
وإن نسبي ،ونــشــر منظومة

مستوى التهديد الذي
ّ
كاف
يمثله القطاع ٍ
إسرائيل
وحده لدفع
ً
ّإلى التفكير طويال قبل
اتخاذ قرارها العسكري

الحديدية» ،وتسيير مركبات وآليات
ع ـس ـكــريــة ودبـ ــابـ ــات م ــع تـصــويــرهــا
وتظهيرها فــي اإلع ــام ،إضــافــة إلى
ُّ
التجول والحركة وإقفال شوارع
منع
ومـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ّـرات ف ـ ــي مـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــات غ ـ ــزة،
والـطـلــب مــن املستوطنني فــي بعض
منها االمتناع حتى عن الخروج من
املنازل والدور السكنية .كذلك ،أقفلت
إس ــرائ ـي ــل م ـعــابــر ال ـق ـط ــاع ،وح ـظــرت
ورود وخروج البضائع واألشخاص
وهددت ّ
منهاّ ،
برد غير تناسبي على

ّ
ّ
أي عملية تنفذها «الجهاد» انطالقًا
م ــن غ ـ ــزة أو ف ــي ال ـض ـف ــة أو غـيــرهــا
ّ
مــن األراضـ ــي املـحـتــلــة ،مــع اسـتــدعــاء
الــوسـيــط املـصــري لنقل الـتـهــديــدات،
وأيـ ـض ــا ال ـع ـم ــل ع ـل ــى ال ـت ـه ــدئ ــة عـبــر
َ
الـتــرغـيــب والـتــرهـيــب .إزاء مــا ت ـقـ ّـدم،
ُي ـ ـطـ ــرح الـ ـ ـس ـ ــؤال حـ ـ ــول مـ ــا إذا ك ــان
الـ ـقـ ـط ــاع س ـي ـش ـهــد ق ــري ـب ــا م ــواج ـه ــة
جــديــدة ،س ـ ً
ـواء مـحــدودة أم ّ
موسعة،
ّ
أو أن األمور ستتجه إلى تسوية من
نوع ما؟
َ
االحتمالني َ
واردين ،لكن ّأيًا
يبدو كال
يكن ،فإن ّ
ثمة جملة خالصات يمكن
تثبيتها:
ً
أوال :واض ـ ـ ــح أن م ـس ـت ــوى ارت ـ ـ ــداع
ّ
إسرائيل عال جدًا ،مقابل قطاع غزة.
وال ـح ــدي ــث ه ـنــا غ ـيــر م ـ َّ
ـؤس ــس فقط
عـلــى م ـيــزان ال ـق ـ ّـوة ،بــل عـلــى فاعلية
َ
املطلبني
ال ـقـ ّـوة وتــأثـيــرهــا ،وم ــا بــن
فروق .الواضح أيضًا أن هذا االرتداع
ّ
ي ـ ْـدف ــع إس ــرائ ـي ــل إل ــى ف ـعــل ك ــل شــيء
مل ــن ــع االن ـ ـ ــزالق إلـ ــى م ــواج ـه ــة ،ت ــدرك
أنها قادرة خاللها على إلحاق األذى
بالقطاع ،لكنها تعلم كــذلــك أن أذى
ً
مقابال سيلحق بها من ّ
جرائها ،بما
ً
ال يمكن تقديره مــن اآلن ،فضال عن

واضح أن مستوى ارتداع إسرائيل عال ّ
جدًا ،مقابل قطاع غزة (أ ف ب)

أنـهــا قــد ّتــرفــع مــن مستوى التهديد
الــذي تمثله غــزة ،وتــزيــد مــن صالبة
ُ ّ
الـفـلـسـطـيـنـيــن وتـ ـع ــزز طـمــوحــاتـهــم
على مستوى الصراع مع العدو.
ث ــان ـي ــا :إن ك ــان ــت إس ــرائ ـي ــل أظ ـهــرت
ّ
ً
الحد،
انكفاء عن قطاع غزة إلى هذا
ّ
«الجهاد»،
نتيجة التوتر الحالي مع
ّ
فـكـيــف سـيـكــون ال ـح ــال ل ــو اصـطــفــت
فصائل املقاومة جنبًا إلى جنب ،في
مواجهة واحدة مع العدو؟ ّ
ثم ماذا لو
ّ
متعددة الجبهات،
اندلعت مواجهة
ال تقتصر على القطاع فقط؟

ثـ ــال ـ ـثـ ــا :ت ـ ــواج ـ ــه إس ـ ــرائـ ـ ـي ـ ــل ت ـ ـمـ ـ ُّـددًا
للمعادالت القائمة مع الفلسطينيني،
طورت إلى ّ
والتي َت ّ
الرد على عمليات
ّ
اعـتـقــال ،وه ــو مــا ُي ـعــد غـيــر مسبوق
ً
في تاريخ الصراع مع غزة ،فضال عن
ّ
بالرد يأتي من األخيرة،
أن التهديد
الحدث يجري في الضفة ،األمر
بينما ّ
ال ــذي يـمــثــل عـنـصــر إق ــاق بالنسبة
ُ َ
«يعالج»
لالحتالل ،من شأنه إذا لم
ّ
يتسبب بتداعيات غير سهلة على
أن
سطوته في األراضي املحتلة.
راب ـع ــا :بــاتــت ت ــل أب ـي ــب ،ال ـي ــوم ،أم ــام

َ
خـيـ َ
ـاريــن متناقضني :فــا هــي قــادرة
ّ
عـلــى اإلقـ ــرار بـمـعــادلــة الـ ــرد مــن غــزة
ّ
مجرد وقوع اعتقال في الضفة؛
على
ّ
ّ
تتسبب بمواجهة
بأن
ة
معني
هي
وال
ُ
م ــع الـ ـقـ ـط ــاع .م ـع ــرك ــة إرادات ت ـبــدو
إس ــرائ ـي ــل غ ـيــر ق ـ ــادرة وح ــده ــا على
حسمها ،األمر الذي ّ
يفسر استدعاء
«الـصــديــق» املـصــري ل ـل ـمــؤازرة ،عبر
الترهيب والترغيب.
ّ
خــامـســا :كــل مــا يـصــدر عــن تــل أبيب
وإجراءات
من تصريحات وتهديدات
ّ
تمهيدية للمواجهة العسكرية ،إنما

هو أقرب إلى حركة استعراضية ُيراد
مــن خــالـهــا اإلي ـحــاء بـنـ ّـيــة االع ـتــداء،
فعلية إلشـعــال الحرب،
لكن ال إرادة
ْ
ّ
وإنما محاولة منع الطرف اآلخر من
ّ
تفعيل القوة.
سـ ــادسـ ــا :ه ــل س ـت ـك ــون ل ـل ـت ـط ـ ّـورات
فــي ســاحــات أخـ ــرى ،تــداع ـيــات على
ساحة غــزة؟ ال يمكن إنكار العالقة،
وإن ّ كـ ــان م ـس ـت ــوى ال ـت ـه ــدي ــد ال ــذي
ـاف وحـ ـ ــده لــدفــع
ي ـمــث ـلــه ال ـق ـط ــاع كـ ـ ـ ٍ
ً
إســرائ ـيــل إل ــى الـتـفـكـيــر ط ــوي ــا قبل
ّ
اتـ ـ ـخ ـ ــاذ ق ـ ــراره ـ ــا الـ ـعـ ـسـ ـك ــري .ه ـن ــا،
ّ
َي ـ ـبـ ــرز عـ ــامـ ــان اث ـ ـنـ ــان :أولـ ـهـ ـم ــا أن
إســرائ ـيــل تــريــد أن ت ـت ـفـ ّـرغ ملــواجـهــة
ت ـه ــدي ــدات «حـ ــزب ال ـل ــه» ف ــي ال ـن ــزاع
الـبـحــري مــع لـبـنــان ،فـ ْـي حــال فشلت
الجهود التي تبذلها ملنع تنفيذ تلك
الـتـهــديــدات ،وهــو تركيز َ ُي ــراد لــه أن
ّ َ
يخدم بدوره اتجاهني اثنني :تمكني
ّ
ُ
ال ـح ــل الـ ــذي ُي َـع ـمــل عـلـيــه ك ــي ي ـم ـ َّـرر
بــرضــى ال ـطــرفــن ،وه ــو مــا يقتضي
ّ
الهدوء مع غزة في ظل ضيق الوقت
ف ــي مــواج ـهــة شـ ــروط «حـ ــزب ال ـلــه»؛
وت ــاف ــي إم ـك ــان ـي ــة أن ت ـت ـس ـ ّـب ــب ّ
أي
م ـعــركــة م ــع ال ـق ـطــاع ف ــي رف ــع سقف
تلك الشروط ،بما قد يجبر تل أبيب
على تقديم مزيد من التنازالتّ .أما
العامل الثاني  -الوقائي  ،-فهو أن
إس ــرائ ـي ــل ت ــري ــد أن ت ـم ـنــع اش ـت ـعــال
َ
ساحتي مواجهة فــي الــوقــت نفسه،
كــونــه سيدفع أعــداء هــا إلــى م ــؤازرة
بـعـضـهــم الـبـعــض وال ـت ـنــاغــم ف ــي ما
بينهم.
ّ
كـيـفـمــا ات ـف ــق ،ف ــإن الـتـهــديــد الـحــالــي
اآلت ــي مــن غ ــزة عـبــر «ال ـج ـهــاد» ،ومــن
لـبـنــان عـبــر «ح ــزب ال ـل ــه» ،واالنـكـفــاء
اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي مــواج ـه ـت ـه ـمــا ،من
ش ــأنـ ـهـ ـم ــا ت ـظ ـه ْـي ــر إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ع ـلــى
ح ـق ـي ـق ـت ـهــا ،وك ــش ــف ن ـق ــاط ضـعـفـهــا
أمام أعدائها .وهناَ ،يبرز ما أوردته
ص ـح ـي ـف ــة «يـ ــدي ـ ـعـ ــوت أحـ ـ ــرونـ ـ ــوت»
ال ـع ـبــريــة م ــن أن «إيـ ـق ــاف ال ـق ـط ــارات
وإغ ــاق الـطــرق فــي الـجـنــوب نتيجة
ّ
تهديد منظمة صغيرة في غزة بسبب
اعتقال وليس اغتيال في جنني ،هو
تـعـبـيــر فـعـلــي ع ــن مـشـكـلــة إســرائـيــل
ف ــي ردع ـ ـهـ ــا» .واع ـت ـب ــرت الـصـحـيـفــة
أن «هـ ــذا لـيــس سـلــوكــا ألقـ ــوى دول ــة
فــي املنطقة .كــان يجب على الجهاد
اإلس ــام ــي وع ـل ــى األع ـ ـ ــداء اآلخ ــري ــن
أن يفهموا أن سعر ال ـصــاروخ الــذي
ً
ّيطلقونه سيكون ثقيال جـ ّـدًا .ويبدو
ّ
أن ـن ــا ل ــم نـتـعــلــم شـيـئــا م ــن (ن ـظــريــة)
بيت العنكبوت لـ(أمني عام حزب الله
السيد حسن نصر الله)».
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ُ
ّ
ضمانات عمانية لصنعاء سهلت التمديد:

شهران إضافيان للهدنة
صنعاء  -رشيد الحداد
م ــن املـنـتـظــر أن يــدعــو مـكـتــب املـبـعــوث
األمـمــي إلــى اليمن ،هانس غروندبرغ،
األط ـ ـ ـ ــراف ال ـي ـم ـن ـي ــن إ ّل ـ ــى م ـف ــاوض ــات
ّ
ج ــدي ــدة ت ـت ـعــلــق ب ــامل ـل ــف االق ـت ـص ــادي،
ستنعقد فــي العاصمة األردنـيــة ّ
عمان
األسبوع املقبل ،وفق ما أفاد به مصدران
ّ
مــطـلـعــان فــي صـنـعــاء« ،األخ ـب ــار»؛ ذلــك
ُ
أن حركة «أنـصــار الـلــه» لــم تــوافــق على
ّ
تمديد الهدنة إل بعد أن حصلت على
ُ
ضمانات إقليمية  -عمانية خصوصًا -
وأممية بالشروع في مفاوضات عاجلة
ّ
لالتفاق على آلية لصرف املرتبات من
دون انـقـطــاع .وأش ــار امل ـصــدران إلــى أن
املقترح الذي سبق لصنعاء أن َت ّ
قدمت
َ
به قبل نحو شهر ،أضيفت إليه بعض
ُ
البنود من ِق َبل غروندبرغ ،وعرض على
األطـ ـ ــراف ك ــاف ــة ك ــإط ــار ج ــدي ــد لـلـســام،
ً
وخارطة طريق لبناء الثقة ،وصوال إلى
اتـفــاقـيــة مـ ّ
ـوسـعــة قــد تفضي إل ــى وقــف
ّ
كلي إلطالق النار ،واستئناف العملية
السياسية.
وبـ ـع ــدم ــا عـ ـ ــرض غـ ــرونـ ــدبـ ــرغ ت ـمــديــد
ّ
ال ـه ــدن ــة ل ـســتــة أشـ ـه ــر ،جـ ــرى ال ـتــوافــق
َ
ع ـلــى ال ـت ـمــديــد ل ـش ـهــريــن ف ـقــط ،خــاصــة
أن «املـجـلــس الــرئــاســي» فــي ع ــدن أبلغ
األم ــم املـتـحــدة ال ـتــزامــه بـصــرف روات ــب
ّ
املــوظـفــن املدنيني فقط وفــق كشوفات
عـ ـ ــام  ،2014واسـ ـتـ ـبـ ـع ــد ال ـع ـس ـك ــري ــن
ال ــذيــن يـبـلــغ عــددهــم  653أل ـفــا بحسب
ال ـك ـشــوفــات نـفـسـهــا .واقـ ـت ــرح املـجـلــس
ُ
أن تــدف ــع م ـعــاشــات املــدن ـيــن الـعــامـلــن
فــي املـحــافـظــات الــواقـعــة تحت سيطرة
س ـل ـطــات ص ـن ـعــاء م ــن إيـ ـ ـ ــرادات مـيـنــاء
الـ ـ ـح ـ ــدي ـ ــدة ،رافـ ـ ـض ـ ــا إدخ ـ ـ ـ ــال إي ـ ـ ـ ــرادات
مبيعات الـنـفــط ال ـخــام وال ـغــاز املنزلي
ضـمــن م ـص ــادر ال ـص ــرف ،وه ــو م ــا كــاد
ُيفشل الجهود التي ُبذلت في الساعات
األخـ ـي ــرة لـتـجــديــد وق ــف إطـ ــاق ال ـن ــار.
ّ
ل ـكــن الــوس ـطــاء اإلقـلـيـمـيــن واألمـمـيــن
ّ
سارعوا إلى إنقاذ املوقف عبر التعهد
لصنعاء بتكثيف النقاشات وتسريعها
مـ ــن أج ـ ــل االتـ ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى آلـ ـي ــة ل ـصــرف

رفضت عدن االلتزام
بصرف رواتب الموظفين
العسكريين الذين يبلغ
عددهم  653ألفًا

ّ
املــرت ـبــات بـشـفــافـيــة ،عـلــى أن ي ـتـ ّـم ،بعد
ان ـت ـه ــاء ال ـش ـه ـ َـري ــن ال ـح ــال ـي ــن ،تـمــديــد
ّ
التوصل
الهدنة لفترة أطــول ،في حــال
إل ـ ــى نـ ـج ــاح ــات ع ـل ــى م ـس ـت ــوى تـنـفـيــذ
البنود السابقة.
ُ
ويـ ـ ــؤكـ ـ ــد م ـ ـحـ ــافـ ــظ عـ ـ ـ ــدن املـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ َّـن م ــن
ِق ـ َـب ــل س ـل ـطــات ص ـن ـع ــاء ،ط ـ ــارق س ــام،
لـ ـ ـ ـ ـ «األخ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــار» ،أن «سـ ـلـ ـطـ ـن ــة ُع ـ ـمـ ــان
وال ـل ـج ـن ــة ال ــرب ــاع ـي ــة ق ـ ّـدم ـت ــا ت ـع ـ ّـه ــدات
ّ
وضـمــانــات تــركــزت على تعزيز مسار

الهدنة اإلنسانية والعسكرية ،وتقديم
ّ
رؤي ـ ــة ش ــام ـل ــة آلل ـي ــة صـ ــرف امل ــرت ـب ــات
وتـ ـع ــزي ــز ف ـ ــرص وق ـ ــف ال ـ ـحـ ــرب ورفـ ــع
ً
«بناء
الحصار الكامل» .ويضيف أنــه
عـ ـل ــى الـ ــوسـ ــاطـ ــة ال ـ ُـعـ ـم ــانـ ـي ــة ،وافـ ـق ــت
ح ـكــومــة اإلنـ ـق ــاذ ع ـلــى ت ـمــديــد الـهــدنــة
ملـ ّـدة شهرين فقط ،على أن ُي َّ
كرس هذا
الشهران لتكثيف خطوات إعــادة بناء
ال ـث ـق ــة ،وإج ـ ـ ـ ــراء ات ت ـط ـب ـيــع ال ـع ــاق ــات
الـسـيــاسـيــة بــن الـيـمــن ودول ال ـجــوار،
ع ـلــى ط ــري ــق الـتـمـهـيــد إلن ـه ــاء ال ـحــرب
وإحـ ـ ــال الـ ـس ــام ال ـش ــام ــل واالعـ ـت ــراف
الـكــامــل بـسـلـطــة ص ـن ـعــاء» .وع ـلــى رغــم
الترحيب األميركي واألوروبي ،وكذلك
َ
ت ــرحـ ـي ــب حـ ـك ــوم ــت ــي صـ ـنـ ـع ــاء وعـ ـ ــدن،
ّ
بــال ـت ـمــديــد ،إل أن اإلج ـ ـ ــراء ق ــوب ــل فــي
األوسـ ـ ــاط الـشـعـبـيــة الـيـمـنـيــة بـمــوجــة
ت ـشــاؤم ،خصوصًا أن الـبـيــان الـصــادر
ّ
يتطرق إلى آلية
عن املبعوث األممي لم
تنفيذ ما تـ ّـم االتـفــاق عليه بخصوص
رواتب املوظفني واملتقاعدين ،واملوارد
ُ
ست َّ
خصص لتغطيتها ،وطريقة
التي
صرفها.

لستة أشهر (أ ف ب)
كان غروندبرغ قد عرض في مقترحاته تمديد الهدنة ّ

ّ
إردوغان في ضيافة بوتين :تفاهمات الشمال السوري تحت االختبار
تقرير

متممة لخطوات سابقة ضمن مسارات ّ
قمة ُتعتبر خطوة ِّ
في ّ
عدة
ّ
ّ
يمثل الملف السوري أحد أبرز محاورها ،يستضيف فالديمير بوتين،
سيجري
رجب طيب إردوغان ،في منتجع سوتشي غدًا الجمعة ،حيث ٌ
وضع لمسات جديدة على اتفاقات سابقة بين البلدين .اتفاقات تبدأ
من الحرب في أوكرانيا والوساطة التركية إلخراج القمح من هناك ،وال
عمليات تسخين متواترة
تنتهي باألوضاع في سوريا ،التي
بدأت تشهد ّ
ّ
لخطوط التماس .وتأتي هذه القمة بعد أقل من أسبوعين على
ّ
قمة ثالثية روسية  -إيرانية  -تركية في طهران ،خرجت ببيان ختامي لم
ُ
ُّ
وتعمده الحديث
خف ،على رغم استخدامه مصطلحات توافقية
ي ِ
في أطر عامة ،الخالفات في التفاصيل ووجهات النظر والمصالح ،ما
يعطي لقاء سوتشي فرصة للخروج بمقاربات أكثر واقعية
عالء حلبي
ّ
لــم يـتـمــكــن الــرئ ـيــس ال ـتــركــي ،رجــب
طيب إردوغ ــان ،مــن تحقيق أقصى
اسـ ـتـ ـف ــادة م ـم ـك ـن ــة مـ ــن املـ ـتـ ـغ ـ ّـي ــرات
َ
الــدولـيــة الـتــي تـسـ ّـبـبــت بـهــا الـحــرب
فــي أوك ــران ـي ــا ،وف ــق مــا ك ــان يطمح

ّ
إليه ،األمر الذي ّ
حول وعــوده بشن
عـمـلـيــة عـسـكــريــة وإن ـش ــاء «مـنـطـقــة
آمـ ـن ــة» ف ــي ال ـش ـم ــال ال ـ ـسـ ــوري ،إل ــى
ورقة ضغط ال أكثر ،بعد أن قوبلت
بــرفــض مـتـعـ ّـدد األوج ــه واملـصــالــح،
ً
سواء من «شريكي أستانا» (إيران
وروس ـي ــا) أو مــن «ش ــرك ــاء الـنــاتــو»

(ال ــوالي ــات املـتـحــدة وفــرنـســا ودول
االتـحــاد األوروب ــي) .وهـكــذا ،دخلت
القضية السورية مرحلة تجاذبات
ُ ّ
دول ـيــة ج ــدي ــدة ،تـشــكــل فـيـهــا أنـقــرة
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـي ـط ــر عـ ـل ــى مـ ـن ــاط ــق فــي
ّ
الشمال ،وتتحكم بإدلب الخاضعة
ل ـس ـي ـط ــرة «ه ـي ـئ ــة ت ـح ــري ــر الـ ـش ــام»
النصرة) ،محورًا مفصليًا.
(جبهة
ُ ّ
وم ــن ه ـن ــا ،ت ـم ــث ــل زي ـ ــارة إردوغ ـ ــان
ل ــروس ـي ــا ،وال ـق ـ ّـم ــة ال ـت ــي سـتـجـمـعــه
إلـ ـ ـ ــى ن ـ ـظ ـ ـيـ ــره فـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــر بـ ــوتـ ــن،
ّ
م ـحــطــة م ـه ـ ّـم ــة ،خ ـصــوصــا ب ـعــدَ أن
ظـهــر الـتـبــايــن الـكـبـيــر بــن املــوقــفــن
الروسي والتركي خالل ّ
قمة طهران
قبل نحو أسـبـ َ
ـوعــن ،عندما حــاول
ّ
إردوغان إفراغ «اتفاقات سوتشي»
س ــاب ـق ــة م ــن م ـض ـمـ ّـون ـهــا ،وف ـ ْـصــل
ال ـ ّ
مـ ـل ــف إدل ـ ــب ع ــن مـ ـل ــف األكـ ـ ـ ــراد فــي
ال ـ ـش ـ ـمـ ــال ،وهـ ـ ــو مـ ــا ق ــوب ــل ب ــرف ــض
روسـ ـ ـ ـ ــي واض ـ ـ ـ ـ ــح ،حـ ـ ــاولـ ـ ــت إزاء ه
طـ ـ ـه ـ ــران تـ ـق ــري ــب وجـ ـ ـه ـ ــات ال ـن ـظ ــر
وال ـ ـخـ ــروج ب ــإط ــار ت ــواف ـق ــي تـسـعــى
من خالله إلى تمهيد األرض لفتح
األبواب ّ املغلقة بني أنقرة ودمشق،
َ
البلدين معًا.
بما يحقق مصالح
وظ ـهــرت ب ــوادر الـشـقــاق بــن أنـقــرة

وم ــوسـ ـك ــو ف ــي ال ـق ـض ـي ــة ال ـس ــوري ــة
خالل األعوام الثالثة املاضية ،بعد
ّ
املتعمدة في الوفاء
مماطلة األولى
ب ـت ـعـ ّـهــدات ـهــا ب ـمــوجــب «ســوت ـشــي»،
ّ
خصوصًا في ما يتعلق بإدلب ،التي
كانت التزمت تركيا بعزل الفصائل
«اإلره ــاب ـي ــة» فـيـهــا ،بــاإلضــافــة إلــى
فتح طريق حلب – الالذقية (الجزء
ال ـغــربــي م ــن ط ــري ــق « »M4ال ــدول ــي
ال ــذي ي ـصــل ش ــرق س ــوري ــا بـغــربـهــا
مــرورًا بحلب) ،مقابل إبعاد «خطر

الوجود األميركي في
سوريا من الملفات
التي يناقشها الرئيسان
الروسي والتركي خالل
قمة سوتشي

األكراد» مسافة  30كلم عن الحدود،
وهــو ما لم ّ
ّ
وتتذرع
يتم حتى اآلن.
ّ
أن ـ ـقـ ــرة ب ـم ـج ـم ــوع ــة مـ ــن املـ ـع ــوق ــات
ّ
للتهرب منّ تنفيذ تلك االلتزامات،
أبــرزهــا مـلــف الــاجـئــن والـنــازحــن
ُّ
الــذيــن تـسـعــى إل ــى الـتـخــلــص منهم
ّ
عـ ـب ــر إق ـ ــام ـ ــة تـ ـج ـ ّـمـ ـع ــات س ــك ــان ـي ــة
قــرب الـشــريــط ال ـحــدودي  -بتمويل
ّ
متعد ْد تلعب فيه قطر دورًا مركزيًا
 ،تضمن لتركيا موطئ قدم ثابتًافي املنطقةّ ،أيًا كانت النتيجة التي
ستنتهي إليها الحرب.
أم ـ ـ ـ ـ ـ ــام ه ـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـع ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــات ،ت ـ ـبـ ــدو
التصريحات األخيرة التي أطلقها
وزيـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة ال ـت ــرك ــي ،مــولــود
جاويش أوغلو ،حول انفتاح بالده
على العالقات العسكرية واألمنية
م ــع دم ـش ــق لـ ــردع األك ـ ـ ــراد ،م ـب ـ َّـررة،
ومـ ـت ــوافـ ـق ــة م ـ ـ ّـع الـ ــرغ ـ ـبـ ــة ال ـت ــرك ـي ــة
ف ــي تـجـمـيــد ْم ـلــف إدل ــب ف ــي الــوقــت
ال ـحــالــي ،ومــنــع مـعــالـجـتــه بــالـطـ ّـرق
ّ
العسكرية ،مقابل عسكرة حل ملف
ُ
األك ــراد .لـكــن روسـيــا ال ت ــزال تظهر
مــو ّقـفــا م ـت ـشـ ّـددًا ح ـيــال ال ـفـ ْـصــل بني
ْ
امل ـلــفــات ،وت ـصـ ّـر عـلــى فــتــح خـطــوط
تواصل بني إدلب ودمشق بمختلف

ُ
الـ ـط ــرق ،وال ـت ــي ت ـعـت ـبــر امل ـســاعــدات
اإلنسانية أبــرزهــا ،مــا يـبـ ّـرر بــدوره
املوقف الروسي الحازم في مجلس
األمــن حول مسألة املساعدات ،وما
ّ
ن ـتــج م ـنــه م ــن ق ـ ّـرار ي ـقــلــل م ــن حجم
امل ـع ــون ــات امل ـت ــدف ـق ــة ع ـبــر الـ ـح ــدود،
م ـ ـقـ ــابـ ــل زيـ ـ ــادت ـ ـ ـهـ ـ ــا ع ـ ـبـ ــر خـ ـط ــوط
التماس (عن طريق دمشق).
ومــن بــن املـســائــل الـتــي سيناقشها
الـ ــرئ ـ ـي ـ ـسـ ــان خ ـ ـ ــال ال ـ ـقـ ـ ّـمـ ــة أي ـ ـضـ ــا،
الوجود األميركي في سوريا ،وهو
ّ
ّ
امللف الذي شكل نقطة ارتكاز رئيسة
ّ
لقمة طهران ،التقت عندها املصالح
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــة والـ ــروس ـ ـيـ ــة
واإليـ ــران ـ ـيـ ــة ح ـ ــول ض ـ ـ ــرورة خ ــروج
الـقــوات األميركية التي تتمركز في
املـ ـن ــاط ــق ال ـن ـف ـط ـيــة ش ــرق ــي الـ ـب ــاد،
ب ــاإلض ــاف ــة إلـ ــى مـنـطـقــة ال ـت ـنــف فــي
ّ
املثلث الحدودي مع األردن والعراق.
َ
ض ــر مـ ـس ــار «ال ـل ـج ـنــة
ك ــذل ــك ،س ــي ـح ـ
ُ َّ
الــدسـتــوريــة» ،املـعــطــل حاليًا بسبب
رفــض املـنــدوب األمـمــي إلــى سوريا،
غير بيدرسن ،نقل ّ
مقر عمل اللجنة
ّ
من جنيف إلى بلد آخر ،بعد تخلي
سويسرا عــن حيادها وانضمامها
إل ـ ـ ــى ق ــائـ ـم ــة الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـ ـتـ ــي ت ـف ــرض

عـ ـق ــوب ــات ع ـل ــى روس ـ ـيـ ــا .وف ـ ــي ه ــذا
اإلط ــار ،عـ ّـبــرت أنـقــرة ،أكـثـ ْـر مــن مـ ّـرة،
لعمل
عــن رغبتها فــي تـ ّقــديــم دف ـعــة ّ
الـلـجـنــة ،الـتــي تـمــثــل فــرصــة لتجنب
ّ
أي ع ـمــل ع ـس ـكــري ي ـم ـكــن أن ي ـهـ ّـدد
املـشــاريــع الـتــركـيــة فــي الـشـمــال .كما
َسحضر ،في اللقاء« ،مسار أستانة»
ال ــذي ينتظر عقد الـجــولــة التاسعة
عشرة منه نهاية العام الحالي.
واسـتـبـقــت تــركـيــا الـقـ ّـمــة بـتـحـ ّـركــات
م ـي ــدان ـي ــة ع ــدي ــدة ف ــي إدل ـ ـ ــب ،حـيــث
اسـتـقــدمــت ت ـعــزيــزات عـسـكــريــة إلــى
ن ـق ــاط ت ـمــركــز ق ــوات ـه ــا ،إض ــاف ــة إلــى
إق ــام ــة ن ـق ـطــة م ــراق ـب ــة م ـت ـق ـ ّـدم ــة فــي
َ
منطقة جـبــل ال ــزاوي ــة .وت ــراف ــق ذلــك
مــع قـيــام وفــد عـسـكــري أمـنــي تركي
بإجراء لقاء ات مع نازحني من قرى
جـبــل ال ــزاوي ــة لــدفـعـهــم إل ــى ال ـعــودة
إل ـ ـ ــى قـ ـ ــراهـ ـ ــم ،بـ ـع ــد تـ ـق ــدي ــم وع ـ ــود
ل ـه ــم ب ـت ـح ـســن ظـ ـ ــروف م ـنــاط ـق ـهــم،
وم ـ ـنـ ــع انـ ــزالق ـ ـهـ ــا إل ـ ـ ــى م ــواجـ ـه ــات
ْ
ع ـس ـك ــري ــة ج ـ ــدي ـ ــدة ،وف ـ ــت ـ ــح ط ــري ــق
حـلــب  -الــاذق ـيــة وتـسـيـيــر دوري ــات
م ــراقـ ـب ــة .غ ـي ــر أن هـ ــذه ال ـت ـح ـ ّـرك ــات
َ
التركية الشكلية توزات مع تصعيد
َ
ميداني متواصل من ِقبل الفصائل

املـ ـ ـ ـت ـ ـ ــواج ـ ـ ــدة ف ـ ـ ــي املـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـق ـ ــة ،ع ـب ــر
استهداف مواقع الجيش السوري،
ّ
مسيرة إلى مواقع
وإرسال طائرات
روسـيــة ،مــن بينها قــاعــدة حميميم
ف ــي ج ـب ـل ــة ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ق ــوب ــل ب ـ ّ
ـرد
م ــن ال ـج ـيــش الـ ـس ــوري وال ـط ــائ ــرات
الروسية.
وخ ــال الـسـنــوات املــا ّضـيــة ،نجحت
تــركـيــا فــي تجميد مـلــف إدل ــب ،ولــو
ّ
ج ــزئ ـي ــا ،ف ـي ـمــا ت ـمــك ـنــت روسـ ـي ــا مــن
ضمان ّاستمرار التوازن القائم ،عبر
ربط ملف الشمال السوري بالشمال
ال ـغ ــرب ــي .غ ـيــر أن هـ ــذه ال ـن ـجــاحــات
املتفاوتة لم تسفر عن ّ
أي انفراجات
مـيــدانـيــة حـقـيـقـيــة ،بــاسـتـثـنــاء فتح
ط ــري ــق ح ـل ــب  -دمـ ـش ـ ّـق ،والـ ـ ــذي ت ـ ّـم
بعد عملية عسكرية نفذها الجيش
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوري ولـ ـ ــم ت ـن ـج ــح ت ــركـ ـي ــا فــي
ردعـ ـه ــا .ومـ ــن شـ ــأن ذلـ ــك أن يـجـعــل
م ـخ ــرج ــات ال ـق ـ ّـم ــة امل ــرت ـق ـب ــة ،ف ــي مــا
ّ
يتعلق بالقضية السورية ،موضع
اختبار حــول ّ
جدية التوافقات وما
ُ ّ
تـحــقـقــه مــن ان ـ ّفــراجــات سـيــاسـيــة أو
ُ
م ـيــدان ـيــة ،ت ـجــنــب األط ـ ــراف ال ـعــودة
ّ
إلـ ــى ال ـع ـس ـك ــرة ،ف ــي ظـ ــل الـتـسـخــن
ّ
املستمر لخطوط التماس.
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ّ
ثنائية ليفربول والسيتي مهددة!

◄ إعالنات ►

بريميرليغ

يعود الدوري اإلنكليزي لكرة القدم
بعد طول انتظار .وسيكون لقاء
كريستال باالس بمواجهة آرسنال غدًا
الف َرق
الجمعة أولى مباريات الموسمِ .
جاهزة للتنافس والحظوظ شبه متقاربة
بين أندية القمة للظفر باللقب

ش ـه ــد امل ــوس ــم امل ــا ًض ــي إحـ ـ ــدى أك ـثــر
ال ـن ـس ــخ ت ـن ــاف ـس ـي ــة خ ـ ــال ال ـس ـن ــوات
املـنـصــرمــة ف ــي إن ـك ـل ـتــرا ،حـيــث حسم
مانشستر سيتي اللقب فــي الجولة
األخـيــرة أم ــام ليفربول ،بـفــارق نقطة
واحدةَ .
تناوب الفريقان على الصدارة
مــع تــوالــي ال ـجــوالت وك ــان تشيلسي
ضمن السباق فــي النصف األول من
املوسم ،غير أن عوامل مختلفة جعلت
ّ
املتصدر ووصيفه.
السباق ثنائيًا بني
على ال ــورق ،يبقى مانشستر سيتي
ول ـي ـف ــرب ــول أبـ ـ ــرز امل ــرش ـح ــن إلن ـه ــاء

املوسم الحالي في الصدارة .صحيح
ّ
أن «السيتيزينز» قد تخلى عن العبني
مهمني (غــابــريـيــل خـيـســوس ورحـيــم
سـتـيــرلـيـنــغ) غـيــر أن ــه ّ
دع ــم املنظومة
باملهاجمني إرلينغ هاالند وجوليان
ّ
أل ـف ــاري ــز ،ك ـمــا عـ ــزز وس ـطــه بــالــاعــب
ك ــالـ ـف ــن فـ ـيـ ـلـ ـيـ ـب ــس .ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ــى
ّ
ليفربول ،تخلى الفريق عن أحد أبرز
عناصره (ساديو مانيه) غير أنه قام
بتدعيم خط املقدمة باملهاجم داروين
نونيز الذي ّ
سجل الهدف الثالث أمام
مــانـشـسـتــر سـيـتــي ف ــي ن ـهــائــي كــأس
ُ
ال ــدرع الـخـيــريــة (تـ ـ ّـوج لـيـفــربــول بعد

ّ
مصوبة إلى مانشستر يونايتد الذي ّ
تعرض لنكسات كبيرة (ا ف ب)
األنظار

فوزه بنتيجة .)1-3
ورغ ــم األفـضـلـيــة النسبية السـتـمــرار
املوسم املاضي ووصيفه،
سطوة بطل
ً
لن تكون مستغربة منافسة القادمني
م ــن الـخـلــف بـعــد أن ق ــام ــوا بتحسني
صفوفهم خالل الصيف.
ّ
تـ ـ ـخ ـ ــل ـ ــى ثـ ـ ــالـ ـ ــث املـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ــم امل ـ ــاض ـ ــي
ت ـش ـي ـل ـس ــي ع ـ ــن امل ـ ـهـ ــاجـ ــم رومـ ـيـ ـل ــو
لــوكــاكــو ع ـلــى خـلـفـيــة م ـشــاكــل فنية
وش ـخ ـص ـيــة ،م ـ ًـا ف ـتــح ال ـب ــاب إلع ــادة
الهيكلة خـ ّـاصــة بـعــد تغيير ملكية
ال ـ ـنـ ــادي .وق ـ ــع ال ـف ــري ــق ال ـل ـنــدنــي مع
ج ـ ـنـ ــاح م ــان ـشـ ـس ـت ــر سـ ـيـ ـت ــي رح ـي ــم
ستيرلينغ ومدافع نابولي خاليدو
كوليبالي كأبرز الصفقات ،ما أعاد

الـ ـت ــوازن لـلـمـنـظــومــة امل ـتـ ّـوجــة بلقب
دوري أبـطــال أوروب ــا فــي املــوســم ما
قبل املاضي .يبقى عنصر التسجيل
هــو مــا ينقص تشيلسي للمنافسة
عـلــى الـلـقــب ،ويــأمــل امل ــدرب تــومــاس
ُ
تــوخـيــل ب ــأن ت ـحــل ه ــذه املـشـكـلــة مع
وجود أمثال ستيرليغ ،كاي هافرتز
ومــاي ـســن م ــاون ــت ف ــي خ ــط امل ـقــدمــة،
دون إغـفــال أبـنــاء األكــاديـمـيــة وعلى
رأسهم بروخا.
بالنسبة إل ــى تــوتـنـهــام ،فـهــو يدخل
املوسم الحالي فارضًا نفسه مرشحًا
للمنافسة عـلــى الـلـقــب .أقـنــع امل ــدرب
كونتي إدارة النادي بفتح
أنطونيو
ّ
خ ــزائ ـن ـه ــا ،ف ــوق ـع ــت م ــع ال ـع ــدي ــد من

األس ـمــاء أبــرزهــا إي ـفــان بيريزيتش،
ريتشارليسون وبـيـســومــا .صفقات
ّ
متنوعة في مختلف الصفوف تجعل
كونتي رقمًا
مــن «السبيرز» بقيادة ً
صعبًا في الدوري ،خاصة أن املدرب
ُ
اإلي ـطــالــي لـلـفــريــق سـبــق لــه أن تــوج
باللقب رفقة تشيلسيّ .
فريق لندني آخر قد يحقق املفاجأة،
هــو خــامــس تــرتـيــب املــوســم املــاضــي
آرسـ ـن ــال .خـطــف «ال ـغ ــان ــرز» األن ـظــار
ه ـ ــذا ال ـص ـي ــف ب ـف ـعــل ن ـش ــاط ــه «غ ـيــر
املـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــاد» فـ ـ ــي سـ ـ ـ ــوق االنـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاالت.
ص ـف ـقــات الم ـعــة وأخ ـ ــرى للمستقبل
ع ـك ـســت ث ـقــة امل ـ ــاك بـ ـم ــدرب ال ـفــريــق
ميكيل أرتيتا ،الذي سيحاول جاهدًا

ّ
الدخول في سباق اللقب .شكل العبا
مانشستر سيتي السابقان غابرييل
خيسوس وزينشنكو أفضل صفقات
الـ ـ ـن ـ ــادي ،الـ ـ ــذي أصـ ـب ــح ع ـل ــى ال ـ ــورق
مكتمل الصفوف.
ّ
ســوف تتجه األنـظــار إلــى مانشستر
ّ
ي ــون ــاي ـت ــد أيـ ـض ــا ،الـ ـ ــذي يـ ـع ــول عـلــى
مــدربــه الـجــديــد إري ــك تــن هــاغ بهدف
اس ـت ـع ــادة أمـ ـج ــاد امل ــاض ــي .يتصف
ال ـه ــول ـن ــدي ب ــات ـب ــاع أسـ ـل ــوب الـلـعــب
الـشــامــل مــع تـقــديــم ك ــرة ق ــدم جميلة
والتركيز على املواهب الشابة ،األمر
الـ ــذي ق ــد يـ ــؤدي إل ــى االع ـت ـم ــاد على
العبي أكاديمية «الشياطني الحمر»
ه ــذا املــوســم .مــا قـ ّـدمــه تــن ه ــاغ رفقة

أياكس على امتداد املواسم املاضية
يبقي حظوظ مانشسستر يونايتد
قــائ ـمــة ف ــي امل ـنــاف ـســة .األمـ ــر مــرهــون
بمدى سرعة التأقلم ،واالستمرارية.
ه ــو م ــوس ـ ٌـم مـنـتـظــر وي ـعــد بــالـكـثـيــر.
القادمون من الخلف قاموا بتدعيم
صـفــوفـهــم بــالـشـكــل امل ـط ـلــوب وف ــرق
ال ـق ـس ــم اآلخ ـ ــر م ــن ال ـ ـجـ ــدول صــرفــت
املــايــن ال ـتــي حـصــدتـ ًهــا مــن حقوق
الـبــث التلفزيوني ،آمـلــة بالبقاء في
ّ
دوري األض ـ ـ ـ ــواء ع ـل ــى أقـ ـ ــل ت ـقــديــر.
ال ـج ـم ـي ــع ي ـ ـهـ ــدد الـ ـبـ ـط ــل ووص ـي ـف ــه
ومــن شــأن اعتماد إج ــراء التبديالت
الـخـمـســة بـ ــدءًا م ــن امل ــوس ــم ال ـحــالــي،
تقليص الهوة بني مختلف الفرق.

إعالن عن مزايدة (بوب كات)
تـعـلــن ب ـلــدة اركـ ــي  -ق ـضــاء ص ـيــدا  -عن
رغـبـتـهــا ف ــي إج ـ ــراء م ــزاي ــدة عــامــة لبيع
س ـي ــارة ب ــوب ك ــات ع ــائ ــدة لـبـلــديــة ارك ــي
وال ـكــائ ـنــة أمـ ــام ال ـب ـلــديــة وس ـي ـتــم إج ــراء
املزايدة في مبنى البلدية وقد ُحدد يوم
 2022/8/19الساعة الثانية عشر ظهرًا
ّ
موعدًا لفض العروض.
على الراغبني االستحصال على نسخة
من دفتر الشروط في مبنى البلدية لقاء
ت ـســديــد ث ـم ـنــه مــائ ـتــي ألـ ــف ل ـي ــرة وذل ــك
ً
ابتداء من تاريخ نشر هذا اإلعالن.
تـقــدم ال ـع ــروض إل ــى قـلــم الـبـلــديــة لغاية
ال ـس ــاع ــة ال ـث ــان ـي ــة ع ـش ــر ظـ ـهـ ـرًا م ــن ي ــوم
.2022/8/18
رئيس البلدية
منير عيسى مكي
تبليغ إنذار
صــادر عن دائــرة تنفيذ زحلة – الرئيس
املكلف نور الدين صادق
الى :شفيقة خليل عازار – املجهولة محل
اإلقامة –
ي ـن ـف ــذ شـ ـك ــري وم ـ ــارل ـ ــن إبـ ــراه ـ ـيـ ــم أب ــو
سليمان ضدك باملعاملة التنفيذية رقم
 2021/418حكم محكمة الدرجة األولــى
في البقاع الغرفة الثانية قرار 2020/75
تــاريــخ  2020/8/4املتضمن إع ــان عدم
قابلية العقار رقم  /1344/أراضي زحلة
العقارية للقسمة العينية بــن الشركاء
لــأسـبــاب امل ــذك ــورة فــي مــن ه ــذا ال ـقــرار
وإزالــة الشيوع في العقار املذكور أعاله
ع ــن ط ــري ــق ب ـي ـعــه بـ ــاملـ ــزاد ال ـع ـل ـن ــي بــن

ال ـش ــرك ــاء وفـ ــي حـ ــال ت ـع ــذر ذلـ ــك طــرحــه
للبيع بني العموم بواسطة دائرة التنفيذ
املختصة على أن يعتمد أساسًا للطرح
في املزايدة األولى قيمة التخمني املجرى
م ــن ق ـب ــل ال ـخ ـب ـي ــرة امل ـع ـل ــوف وال ـبــال ـغــة
 /1270850/د.أ .وع ـلــى أن يـعـتـبــر هــذا
الـتـقــريــر ج ــزء ال يـتـجــزأ م ــن ه ــذا ال ـقــرار
وعلى ان يــوزع الثمن بني الشركاء وفي
مـلـكـيــة ال ـع ـق ــار ك ــل بـحـســب حـصـتــه في
امللكية.
وعليه تــدعــو هــذه الــدائــرة املنفذ عليها
أو مــن يمثلها قــانــونــا لـلـحـضــور اليها
لتبلغ اإلن ــذار وطلب التنفيذ ومرفقاته
مــن امل ـس ـت ـنــدات ،عـلـمــا ب ــأن الـتـبـلـيــغ يتم
قانونًا بانقضاء مهلة عشرين يومًا من
نشر هــذا اإلع ــانُ ،
ويـصــار بعد انقضاء
هذه املهلة ومهلة اإلنذار البالغة خمسة
ً
أيــام إلــى متابعة التنفيذ بحقك أصــوال،
واذا لــم تتخذ مـحــل اقــامــة ضـمــن نطاق
ابالغك جميع األوراق
هذه الدائرة فيتم ً
فــي قلم الــدائــرة عمال بــاملــواد  402و449
و 837أصول مدنية.
مأمور التنفيذ
محمد أبو حمدان
إعالن عن فقدان سند تمليك بحري
ت ـف ـي ــد امل ــدي ــري ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ـن ـقــل ال ـب ــري
والبحري أن السيد سمير محمد القرى
ق ــد تـ ـق ــدم ب ـط ـلــب ال ـح ـص ــول ع ـل ــى سـنــد
ت ـم ـل ـيــك بـ ـح ــري ب ـ ــدل ع ــن ض ــائ ــع ملــركــب
الـصـيــد املـسـمــى :دان ـي ــا .ذي املــواصـفــات
التالية :رقم تسجيل املركب/11081 :ب،
تاريخ ومكان اإلنـشــاء – 2010 :اليابان،

حسين ّ
سمور
خـ ـ ــال ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات الـ ـعـ ـش ــر األخـ ـي ــرة
أح ــرز ن ــادي بــاريــس س ــان جـيــرمــان
لـ ـق ــب بـ ـط ــول ــة الـ ـ ـ ـ ـ ــدوري ال ـف ــرن ـس ــي
مرات .لم ينجح سوى َ
ثماني ّ
ناديي
مـ ــونـ ــاكـ ــو ول ـ ـيـ ــل ب ـك ـس ــر االحـ ـتـ ـك ــار
الباريسي ّللقب َ
عامي  2017و2021
ّ
تــوالـيــا ،وه ــو األم ــر ال ــذي قــلــل كثيرًا
مــن أهمية الــ«لـيــغ  »1على مستوى
الــدوريــات الكبرى ،خاصة وأن بطل
فرنسا عجز عن تحقيق لقب دوري
أبطال أوروبا ،وبالتالي حجز مكان
لألندية الفرنسية بــن كبار الـقــارة.
ّ
املخيبة ليست وحــدهــا ما
النتائج
َ
ّ
أثر على الكرة الفرنسية ،فكانت آفتي
ّ
والعنصرية من أبرز األمور
الشغب
التي صبغت مباريات الدوري خالل
السنتني املاضيتني .توقفت العديد
من املباريات بسبب أعمال الشغب،
وأقيمت مباريات أخرى خلف أبواب
ّ
م ــوص ــدة بـ ـ ـق ـ ــرارات ات ـ ـحـ ــاديـ ــة ،بـعــد
ل ـجــوء جـمــاهـيــر بـعــض األن ــدي ــة إلــى
تــرديــد ه ـتــافــات عـنـصــريــة .صحيح
أن آفــة العنصرية بــرزت فــي مالعب
فرنسا بشكل كبير عام  ،2019إال أن
َ
موسمي  2021و ،2022أي بعد رفع
إجـ ـ ــراءات ك ــورون ــا ـ ش ـهــدا األح ــداث
األعنف وتحديدًا في مباريات أندية
مارسيليا ونيس وليون...

الـ ـ ـي ـ ــوم يـ ــأمـ ــل ال ـج ـم ـي ــع أن يـعـيــش
الــدوري الفرنسي هــدوءًا جماهيريًا
وت ـ ـطـ ــورًا ف ـن ـ ّـي ــا ،خ ــاص ــة وأن أن ــدي ــة
املقدمة دعمت صفوفها بشكل جيد.
باريس حامل اللقب وقــع مع مدرب
نادي نادي نيس السابق كريستوف
ً
غالتيه لـيـكــون بــديــا لألرجنتيني
املـ ـق ــاب ــل م ــاوريـ ـسـ ـي ــو بــوك ـي ـت ـي ـنــو،
والـ ـ ـه ـ ــدف األول هـ ــو ت ـح ـق ـي ــق لـقــب
دوري أب ـطــال أوروبـ ــا مــع املحافظة
عـلــى لـقــب ال ـ ــدوري امل ـح ـلــي .غالتيه
مـ ـ ـع ـ ــروف ب ـش ـخ ـص ـي ـتــه الـ ـص ــارم ــة،
وستكون املهمة األصـعــب بالنسبة
إل ـي ــه ال ـس ـي ـطــرة ع ـلــى غ ــرف ــة مــابــس
الفريق التي تضم أهــم األسـمــاء في
ال ـعــالــم وع ـلــى رأس ـه ــم األرجـنـتـيـنــي
ليونيل ميسي وزميليه البرازيلي
ن ـي ـمــار وال ـفــرن ـســي كـيـلـيــان مبابيه
الذي جدد عقده مع فريق العاصمة
حتى عام .2025
ع ـل ــى ال ـ ـ ــورق يـ ـب ــدو ب ــاري ــس األق ـ ــرب
إلــى إبـقــاء الـكــأس فــي خــزائـنــه ،إال أن
العمل الجاري في مارسيليا وليون
ومـ ــونـ ــاكـ ــو يـ ـ ــدل عـ ـل ــى أن امل ـن ــاف ـس ــة
لـ ــن ت ـ ـكـ ــون سـ ـهـ ـل ــة .نـ ـ ـ ــادي ال ـج ـن ــوب
ال ـف ــرن ـس ــي مــارس ـي ـل ـيــا ورغ ـ ــم رح ـيــل
مــدربــه السابق خــورخــي سامباولي
بسبب احتجاجه على امليزانية التي
وضعتها اإلدارة لـســوق االنـتـقــاالت،
ح ـس ــم ث ـ ــاث ص ـف ـق ــات خ ـ ــال األي ـ ــام

األخـ ـ ـي ـ ــرة .ال ـص ـف ـق ــة األولـ ـ ـ ــى تـمـثـلــت
بــالـتــوقـيــع مــع مــدافــع ن ــادي آرس ـنــال
اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي ن ــون ــو تـ ــافـ ــاريـ ــس عـلــى
س ـب ـي ــل اإلع ـ ـ ـ ـ ــارة ،ك ـم ــا ضـ ــم الـ ـن ــادي
ب ـش ـك ــل ن ـه ــائ ــي الع ـ ــب خـ ــط ال ــوس ــط
ماتيو غيندوزي من «الغانرز» أيضًا،
وح ـســم صـفـقــة امل ـهــاجــم الـكــولــومـبــي
لـ ـن ــادي غ ــرن ــاط ــة اإلسـ ـب ــان ــي لــويــس
س ـ ــواري ـ ــز .أسـ ـم ــاء ي ـم ـكــن أن تـعـطــي
إضـ ــافـ ــة ل ـك ـت ـي ـبــة املـ ـ ـ ــدرب الـ ـك ــروات ــي
الجديد إيغور تودور ،خاصة في ظل
وج ــود ديـمـيـتــري بــايـيــت .وف ــي حــال
نـجــح فــريــق ال ـج ـنــوب بــالـتــوقـيــع مع
النجم التشيلي أليكسيس سانشيز
فإن حظوظه ستتجاوز املنافسة على
أحــد املقاعد املؤهلة ل ــدوري األبطال
املوسم املقبل.
وم ـ ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه نـ ـ ـج ـ ــح نـ ـ ـ ـ ـ ــادي لـ ـي ــون
ب ــإع ــادة نجميه الـســابـقــن ألكسندر
الكازيت وكورنتان توليسو ،اللذين
س ـي ـع ـط ـيــان ال ـف ــري ــق دف ـع ــة مـعـنــويــة
ك ـب ـيــرة ج ـ ـدًا خـ ــال امل ــوس ــم ال ـجــديــد.
وي ـع ــول ال ـفــريــق ال ـفــرن ـســي املـشـهــور
ب ـ ـت ـ ـخـ ــريـ ــج الع ـ ـ ـبـ ـ ــن م ـ ـم ـ ـيـ ــزيـ ــن م ــن
األكاديمية ،على البحبوحة الكبيرة
التي يعيشها بعد وصول امللياردير
األميركي جون تيكستور إلى النادي
ومساهمته بمبلغ  600مليون يورو.
أمـ ـ ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـ ـ ــادي «اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة» مـ ــونـ ــاكـ ــو
فـ ـق ــد عـ ـ ـ ـ ّـوض رحـ ـي ــل ن ـج ـم ــه الـ ـش ــاب

تشواميني إلى ريال مدريد اإلسباني
مقابل  80مليون يورو إضافة إلى 20
كمتغيرات ،ووقــع مع العب ليفربول
السابق مينامينو ،إضافة إلى مهاجم
نادي بروسيا مونشنغالدباخ بريل
إيـمـبــولــو .ويـعـمــل ال ـن ــادي ال ـيــوم من
أجل ضم مدافع تشيلسي اإلنكليزي
ماالنغ سار.
والـ ـج ــدي ــر ذكـ ـ ــره أن م ـع ـظــم األن ــدي ــة
الـفــرنـسـيــة تـمـلــك أك ــادي ـم ـي ــات مهمة
ج ـ ـ ـ ـدًا ،وب ــالـ ـت ــال ــي ه ـ ــي قـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـلــى
ت ـقــديــم أس ـم ــاء ق ـ ــادرة ع ـلــى مـنــافـســة
«ع ـم ــال ـق ــة» ب ــاري ــس سـ ــان ج ـي ــرم ــان.
وهذا االستقرار ُ
سيضاف إليه أموال
طائلة خالل هذا املوسم ،بعد وصول
صندوق التمويل « »CFCإلى فرنسا
ومساهمته بمبلغ  1.5مليار يــورو،
وهــو ما سيعود على كل نــاد بمبلغ
قد ُيجاوز  33مليون يورو.
إذًا ه ــي بـطــولــة مـنـتـظــرة ف ــي فرنسا
ال ـ ـتـ ــي خ ـ ـسـ ــرت ن ـ ـ ـ ــادي س ـ ـ ــان اتـ ـي ــان
صــاحــب ال ــ 10ب ـطــوالت ،بعد هبوطه
إلــى الــدرجــة الثانية .واملنافسة على
م ـق ــاع ــد املـ ـق ــدم ــة لـ ــن تـ ـك ــون أق ـ ــل مــن
امل ـنــاف ـســة ف ــي مـنـطـقــة ال ـه ـب ــوط بعد
صـ ــدور قـ ــرار يـقـضــي بـتـقـلـيــص عــدد
أنــديــة الــدرجــة األول ــى املــوســم املقبل
من  20إلى  18ناديًا ،ما يعني هبوط
أربـ ـع ــة أن ــدي ــة إلـ ــى الـ ــدرجـ ــة ال ـثــان ـيــة
مقابل صعود ناديني فقط.

الكرة اللبنانية

إيليتش ّ
بًا
مدر
ّ
لمنتخب لبنان األول
حسم االتحاد اللبناني لكرة القدم موضوع
مدرب منتخب لبنان األول ّ
ّ
وقرر التعاقد
مع الصربي ألكسندر إيليتش ملدة ثالث
سنوات .وجاء قرار التعاقد مع املدرب
إليتش خالل جلسة اللجنة التنفيذية التي
ُعقدت أمس ،حيث كان املدرب الصربي،
الذي يحمل الجنسية البلجيكية أيضًا،
قد زار لبنان خالل األسبوع املاضي ملدة
ثالثة أيام .وعقد املدرب الجديد اجتماعات
مع املسؤولني في االتحاد وعلى رأسهم
الرئيس هاشم حيدر ،حيث جرى ّ
التطرق
إلى املرحلة املقبلة وخطة عمل املدرب.
ومن املفترض أن يحضر املدرب إلى
لبنان مطلع األسبوع املقبل لتوقيع العقد
ومباشرة ّ
مهامه تحضيرًا للمشاركة في
بطولة كأس آسيا التي ستقام صيف
العام املقبل.
وسيكون منتخب لبنان األول الذي
سيدربه إيليتش على صعيد املنتخبات،
لكنه يملك خبرة كبيرة بالكرة العربية،
حيث ّدرب في عدد من الدول العربية
كالسعودية والعراق ،وأحرز كأس امللك مع
األهلي السعودي عام .2011

إﺷﺘﺮاﻛﺎت

ن ــوع امل ـحــرك :يــامــاهــا ،ق ــوة 15 :حـصــان،
رقــم ،1118085 :االســم السابق للمركب:
دانيا ،يمكن ملن لديه أي إعتراض التقدم
م ــن رئ ــاس ــة م ــرف ــأ بـ ـي ــروت خ ـ ــال مـهـلــة
خمسة عشر يومًا من تاريخ نشره هذا
اإلعالن ،لإلتصال هاتف.03/878103 :
رئيس مرفأ بيروت بالتكليف
أيمن كركر

إﻋﻼﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ
وﻣﺒﻮﺑﺔ

◄ مبوب ►

وﻓﻴــــﺎت

◄ مطلوب ►
ّ
مـطـلــوب مــوظــف لصيانة ماكنات
ّ
القهوة خبرة ال تقل عن  3سنوات
ملنطقة البقاع.
ت01/680680 :

◄ للبيع ►
للبيع أو املقايضة
َ
عقار ُمك َّون من  4طبقات ويحتوي
عـ ـل ــى  7شـ ـق ــق ج ـ ــاه ـ ــزة ل ـل ـس ـك ــن -
منطقة جباع العقارية.
للمراجعة79/115359 :
81/728486

استراحة
4090 sudoku
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«معركة مفتوحة» على باريس سان جيرمان

ينطلق الدوري الفرنسي غدًا الجمعة ويلعب باريس
سان جيرمان مباراته األولى يوم السبت (أ ف ب)

الجمعة 2022/8/5
 الدوري اإلنكليزيكريستال باالس  xآرسنال 22:00
 الدوري األملانيآينتراخت فرانكفورت  xبايرن ميونيخ
21:30
 الدوري الفرنسيليون  xأجاكسيو 22:00

األحد 2022/8/7
 الدوري اإلنكليزيمانشستر يونايتد  xبرايتون 16:00
وستهام يونايتد  xمانشستر سيتي
18:30
 الدوري الفرنسيمارسيليا  xستاد ريمس 21:45

ليغ 1

تنطلق يوم غد الجمعة بطولة
الدوري الفرنسي في كرة القدم
بمباراة بين ليون وأجاكسيو ،على أن
يلعب حامل اللقب باريس سان جيرمان
مباراته األولى يوم السبت بمواجهة
كليرمون .تفاصيل كثيرة عاشتها
ّ
الفرنسية قبل بداية الدوري،
األندية
والهدف الوحيد للجميع هو إسقاط
النادي الباريسي المدجج بالنجوم

أبرز مباريات األسبوع

السبت 2022/8/6
 الدوري اإلنكليزيفولهام  xليفربول 14:30
توتنهام  xساوثهامبتون 17:00
إيفرتون  xتشيلسي 19:30
 الدوري األملانيبروسيا دورتموند  xباير ليفركوزن
19:30
 الدوري الفرنسيكليرمون  xباريس سان جيرمان
22:00

حسين فحص

سيكون مدرب توتنهام أنطونيو
كونتي الخصم األصعب ألندية
ّ
المقدمة هذا الموسم
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أفقيا

 -1آخــر معارك املماليك – بئر عميقة –  -2مدينة سورية – عني غزيرة الدمع – -3
جبيل –  -4أمر فظيع – يعتكف – -5
خشبة الحائك – بلدة لبنانية في قضاء بنت ُ
سياسي كوبي نشر الثورة في أميركا الالتينية وقتل في حرب العصابات ببوليفيا
ُ
– تقال على الهاتف –  -6حفر البئر – مسلسل لبناني كوميدي –  -7إلهة الزواج عند
املصريني – اإلحسان –  -8نزور األماكن املقدسة – عكسها هيئة مالبسه –  -9بيت
الجنني – أبو البشرية – والدة –  -10دار اآلثار اللبنانية

عموديًا

 -1عاصمة نيكاراغوا – ثرى –  -2أجوبتي – يضرب اإلزميل في الحجر –  -3أمر
ّ
الجيد – صفرة البيض –  -4من الحيوانات – عائلة
عظيم – فصل الــرديء عن
ممثل مصري راحل –  -5ثمن – غيم –  -6أغلظ أوتار العود – إكليل امللك – من
الحيوانات –  -7من األلبسة – للندبة – طعم الحنظل –  -8مدينة فلسطينية –
 -9صحن كبير – مواطنات من بلد عربي –  -10إسم أطلقه جغرافيو العرب على
بحيرة آرال بني كازاخستان وأوزبكستان

أفقيا

8

6

حل الشبكة 4089
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مشاهير 4090
1

ّ
 -1هيراكليون –  -2أوشوايا – حج –  -3رن – رت – كرنب –  -4يسن – ملوك –  -5يباغت – صل
–  -6راكون – يافا –  -7وفا – دماميل –  -8مر – صور – شرك –  -9ا ا – نبي –  -10نفرتيتي – فك

عموديًا

2

1

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

حلول الشبكة السابقة

 -1هاري ترومان –  -2يونس – أفر –  -3رش – نيكا – آر –  -4أور – بو – صات –  -5كاتماندو
–  -6لي – غل – ّ
مرنت –  -7ياكوتيا – بي –  -8رك – أمشي –  -9نحن – صفير –  -10جبال الكرك
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4

5

6

7

8

9

10

11

مــن مشايخ دولــة الكويت ( )1915-1840واملــؤســس الحقيقي لها .في
ّ
وشيدت فيها أولى املدارس واملستشفيات
عهده إزدهرت تجاريًا
إعداد
نعوم
مسعود

 = 1+4+5+7+6سهل العنب ■  = 11+3+2+8خالف مساء ■  = 9+10والد

حل الشبكة الماضية :واالس هارتلي
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على بالي

رحيل

ّ
إحسان المنذر ...كيف نودع المايسترو؟
القاهرة التي سافر إليها عام ،1963
إحسان املنذر ( 1947ـ ـ  ،)2022اسم
ثم عاد إلى بيروت لدراسة السياسة
رافــق بــدايــات ونجاحات مجموعة من
واالقتصاد في «الجامعة اللبنانية»
الـفـنــانــن ال ـب ــارزي ــن .ي ــرى كـثـيــرون ّأن
ّ
فــي الصنائع .تــأثــر إحـســان الشاب
س ـ ّـر تـكــريـســه كــأحــد أش ـهــر األس ـمــاء
عـمـيـقــا ب ــأع ــام عــرب ـيــة ك ــأم كـلـثــوم
في ميدان املوسيقى في لبنان والعالم
و«م ــوس ـي ـق ــار األجـ ـي ــال» واألخ ــوي ــن
ال ـ ـعـ ــربـ ــي ،هـ ــو تـ ـع ــوي ــذة ن ـ ـ ـ ــادرة جـمــع
رحباني ،كما كان يهوى املوسيقى
فيها بــن املوهبة واملـثــابــرة والــدراســة،
الغربية خصوصًا تلك العائدة إلى
وساهمت في حفظ مكانة له على مدى
فرانك سيناترا والـ «بيتلز» ،من دون
أكـثــر مــن رب ــع ق ــرن .صــاحــب مسيرة
المايسترو في استديو «المنذر سوبر ساوند»
أن نـنـســى املــوّسـيـقــى الكالسيكية
مـهـنـيــة خـصـبــة ،انـطـلـقــت رسـمـيــا من
في الدكوانة (مروان بو حيدر)
وتـ ـح ــديـ ـدًا م ــؤلـ ـف ــات بّـ ـ ــاخ وم ـ ـ ــوزار
بـ ّـوابــة التلحني عــام  1980مــع ترنيمة
وش ــوب ــان .فــي  ،1967ح ــط فــي إيطاليا
«ن ـبــع املـحـبــة» ملــاجــدة ال ــروم ــي مــن كلمات
ّ
املغني لدراسة املوسيقى .وفــي بــاد الــرومــان ،تـ ّ
ـزوج من «مارينا» التي
الشاعر مارون كرم .مع ساعات الصباح األولى أمس ،غادر
وامل ـ ّ
ّ
وامللحن وقائد األوركـسـتــرا اللبناني عاملنا بعد معركة أنجب منها أربعة أوالد ،توفي أكبرهم عــام  1983حني كــان في
ـوزع
َّ
ّ
مــع امل ــرض اسـتـمـ ّـرت لـسـنــوات .وحــتــى الــرمــق األخ ـيــر ،لــم يتخل ال ـ  12من عمره ،في لبنان الغارق في أتــون الحرب األهلية .أمام
َ
ُ
الشهيد ْين عن إحــدى أشهر ه ــذه امل ــأس ــاة ،أصـ ـ ّـرت ال ــزوج ــة عـلــى م ـغ ــادرة ال ـب ــاد ،األم ــر الــذي
ـن أمــس في روضــة
الرجل الــذي دفـ َ َ
ّ
صفاته :الحلم .ملكة شكلت الدافع األساسي وراء نجاحاته على رفضه شريكها ،فما كان منهما إال أن انفصال ،لتعود املرأة إلى
مدى عصور مع أسماء المعة منها :صباح ،وليد توفيق ،نجوى موطنها مــع أبنائها الـثــاثــة .وفــي عــام  ،1990ارتـبــط املايسترو
كرم ،راغب عالمة (يعتبر املنذر ّ
عرابه) ،ميشلني خليفة ،جوليا بكارول شحود وأنجب منها ولدين ،هما فراس وآية التي لطاملا
ّ ّ
بـطــرس ....حتى ّأن أكثر أغنيات ماجدة الرومي انتشارًا حملت أكد أنها «نقطة ضعفه» .كانت له محطات أساسية لناحية تأليف
توقيعه« :مطرحك بقلبي»« ،مبارح أنا وعم ّ
ودعــك» و«كلمات» ...املوسيقى التصويرية ألفالم ومسلسالت وإعالنات مصورة ،إلى
ّ
ناهيك ببصمته املميزة في ألبوم لألطفال بصوت الروميّ ،
تضمن جانب بصمته في البرامج التلفزيونية ،أهمها تقديمه «نغمات
على ال ـبــال» على شــاشــة «املستقبل» ومـشــاركـتــه فــي «استديو
أغنية «يا عصفورة».
وم ــن بــن أحــامــه األخ ـي ــرة ،تــرجـمــة مـقـطــوعــاتــه املــوسـيـقـيــة إلــى ال ـفـ ّـن» كـقــائــد للفرقة املوسيقية بـعــدمــا ت ـعـ ّـرف عـلــى املـخـ َ
ـرجـ ْـن
فيديوات لتقريبها من جيل اليوتيوب .وفي االستديو الخاص به سيمون أسمر وروميو لحود.
«املنذر سوبر ساوند» الذي ّأسسه عام  1992في الدكوانة (شرق وفور اإلعالن عن النبأ ،لجأ مشاهير إلى حساباتهم على مواقع
بيروت) ،كان يواصل تسجيل أعمال لفنانني شباب ،وإن كانت التواصل لــرثــاء الفقيد واسـتــذكــار أبــرز صفاته ومــراحــل حياته
ّ
خفت خالل السنوات املاضية ،عندما املهنية ّ
الغنية مع نشر صور له وأخرى رسمها بيده ألشخاص
وتيرة أنشطته التلحينية قد
ّ
ً
ابتعدت املنافسة عن اإلب ــداع وباتت أقــرب إلــى االستهالك .واقع يعتبرون مرادفًا للزمن الجميل الذي ظل يتوق إلى أمجاده ،آمال
يأت ...بعد!
مرير حاول إحسان التعايش معه ،لكن من دون جدوى.
في تغيير لم ِ
الفضل
يعود
ُولــد املـنــذر فــي بـيــروت وعشق الفن منذ الطفولة.
ُ
ّ
ّ
ّ
فــي ذلــك إلــى ع ــازف نــاي غــامــض كــان يقصد بيت الـجـيــران كل تقام ذكرى الثالث في مقر «جمعية التخصص والتوجيه
يــوم لـيـعــزف لحبيبته تـحــت شـبــاكـهــا .أمــا «عــزيــزة» ملحمد عبد العلمي» فــي الــرمـلــة البيضاء (ب ـيــروت ـ ـ قــرب مــركــز أمن
ّ
الوهاب ،فشكلت نقطة بداية تمريناته على العزف ،ثم بدأ دراسة ال ــدول ــة» بـعــد غ ـ ٍـد ال ـس ـبــت ،م ــن ال ـســاعــة الـخــامـســة حتى
املوسيقى أكاديميًا في عمر العاشرة .تابع تحصيله العلمي في الساعة بعد الظهر.

المفكرة
«عنبر» ...ختامها سينما!

غد الجمعة ،يختتم «مهرجان عنبر للثقافة والفنون»
■ مساء ٍ
دورته الثانية في «محترف أدهم الدمشقي» (األشرفية)
شاعرية بعنوان
بعرض سلسلة أفالم وثائقية تجريبية
«أنا» (إنتاج جمعية ُ ،)Home of Cine-Jamأ ّ
عدت ضمن
«املختبر السينمائي للخلق بالحدس» .يلي العرض نقاش مع
املخرجة موريال أبو الروس التي ّ
صممت وأدارت املختبر ومع
ّ
تتضمن السلسلة تسعة أفالم ،شارك في
سينمائيني آخرين.
إخراجها أديب فرحات ،بشار الخوري ،هيلو سروجي ،جورج
أبو غزالي ،إيلي عزام ،جان كلود بولس ،وليد يزبك ،شادي
رباحي وساندي بيل بطرس .في حديث مقتضب معنا ،قالت
أبو الروس ّإن كل مشارك ّ
أعد فيلمًا سينمائيًا قصيرًا عن
ّ
ذاته .أضافت أنها دعت املخرجني للمشاركة في هذا املختبر
إيمانًا منها بقدرتهم على الخلق وبأهمية اإلبداع الصادق .أما
الفنان أدهم الدمشقي الذي ساهم في تنسيق أعمال املختبر،
فاعتبر ّأن هذا الحدث مهم ويحمل طابعًا رياديًا ،كونه ّ
األول
من نوعه في لبنان والعالم العربي ،ما يجعل لبنان «رائدًا في
هذا املجال السينمائي».
عرض سلسلة أفالم «أنا» :غدًا الجمعة ـ س 20:00 :ـ
«محترف أدهم الدمشقي» (الجعيتاوي ـ األشرفية).
الدعوة ّ
عامة.

ضحك ولعب ومزح ّ
وحب

■ «شخصيات ،أغنيات،
حزازير ،انشراح ،انبساط
ليلة ستأخذنا من
وقماميرَ ْ َ .
ََْ
ستسقينا
ة،
ل
ميلة إلى مي َ ْ َ
الفرح واملرح بالكيلة،
َُ
ُ
سنفرفش ونن ْع ِنش ونربح
ّ
ُ
ونطير  ...هيدا كلو موجود بعرض الفوازير» .هكذا ،يشوق
القائمون على «ضحك ولعب ومزح وحب» الجمهور للعرض
سي ّ
الغنائي التمثيلي والتفاعلي الذي ُ
قدم في «مترو املدينة»
في 10و 24آب (أغسطس) الحالي .يقول عازف اإليقاع

¶ رئيس التحرير
ابراهيم األمين
صادرة عن
شركة أخبار بيروت

¶ مدير التحرير المسؤول
وفيق قانصوه

أسعد أبو خليل

ّ
ّ
األميركية.
لإلمبراطورية
ليس من مثيل
يومية على «العدوانيةّ
تعترض بصورة ّ
ّ
الـصـيـنـ ّـيــة» (أي ــن تتجلى ه ــذه الـعــدوانـيــة
ال ـص ـي ـنـ ّـيــة ،ال أعـ ـ ــرف) ف ـي ـمــا ه ــي تـقــوم
بــافـتـعــال امل ـش ـكــات وإش ـع ــال ال ـحــروب
ح ــول الـعــالــم .أمـيــركــا مـســؤولــة بـصــورة
ّ
األوكرانية
مباشرة عن استمرار الحرب
كـمــا هــي كــانــت مـســؤولــة عــن إطــالــة أمــد
ّ
العراقية ـ اإليــرانـ ّـيــة والـحــرب في
الحرب
ّ
أفـغــانـسـتــان ف ــي الـثـمــانـيـنــيــات .أمـيــركــا
مـتـمـ ّـرســة فــي اسـتـعـمــال شـعــوب العالم
(عـلــى أن يـكــونــوا مـلـ ّـونــن غــالـبــا) وقــودًا
ف ــي حــروب ـهــا ل ـفــرض الـهـيـمـنــة الـعــاملـ ّـيــة.
ّ
تاريخية
زيارة نانسي بيلوسي (حليفة
للطغاة في العالم خصوصًا إذا ما كانوا
حلفاء إلسرائيل) لتايوان تجري باسم
الــدي ـمــوقــراطـ ّـيــة .وأم ـيــركــا كــانــت تـسـ ّـوغ
ّ
ّ
الحرية في كل
تحالفها مع تايوان باسم
سنوات الحرب الباردة ،ومنذ فوز الثورة
ّ
ّ
الصينية املظفرة .أميركا وصفت تايوان
ّ
بالديموقراطية خالل  38سنة من فرض
ّ
ّ
األحكام العرفية عندما تم قتل أو اعتقال
أكثر من  140ألف مواطن تايواني بتهم
ّ
الشيوعية أو حتى معارضة
التعاطف مع
الحزب الحاكم .تايوان كانت تسعى نحو
ّ
القنبلة الـنـ ّ
ـوويــة وغــضــت أمـيــركــا النظر
عن ذلك .لكن الحكم االنتهازي األميركي

ّ
تخلى عن تايوان وقطع العالقات معها
(اس ـم ـ ّـي ــا) إلرض ـ ــاء ال ـص ــن ،فـيـمــا بقي
فــي سـيــاســة تسليح ت ــاي ــوان والـتـعــاطــي
ّ
هيكليات خــارج نطاق
معها مــن خــال
السلك الديبلوماسي التقليدي .وسياسة
أمـيــركــا نـحــو ت ــاي ــوان ضـبــابـ ّـيــة :أمـيــركــا
ال تعترف بحق اسـتـقــال تــايــوان وهي
اعترفت بحق حكومة الصني بتمثيل كل
ّ
ستهب أميركا للدفاع
الـصــن .لكن هــل
ّ
عــن تــايــوان فــي حــال تعرضت لإللحاق
م ــن ق ـبــل ح ـكــومــة ال ـص ــن؟ ه ـنــا تــدخــل
ّ
اللفظية األمـيــركـ ّـيــة :ك ــام عن
األالع ـيــب
نعم وعن ممكن .بايدن جزم ـ ـ كما جزم
جورج بوش االبن من قبله ـ ـ ّ
بنية أميركا
الدفاع عن تايوان في وجــه الصني ،لكن
توضيحات مستشاريه ّميعت الــوعــد.
زيــارة بيلوسي ُتظهر ّ
الحد الــذي تكون
ّ
ّ
األميركية (نحو
الخارجية
فيه السياسة
ّ
إســرائ ـيــل والـشـيــوعــيــة وط ـغــاة الخليج)
ّ
ْ
َ
الحاكمي.
الحزب ْي
محط إجماع من قبل
ّ
أمـ ـي ــرك ــا قـ ـ ـ ـ ـ ّـررت الـ ـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ض ـ ــد الـ ـت ــدخ ــل
العسكري الــروســي فــي… تــايــوان .هي
ُ
ّ
تستفز الـصــن مــن أج ــل أن تخضعها
ّ
لكن النتيجة املتوخاة مستبعدة .قامت
تظاهرات في تايوان ّ
ضد زيارة بيلوسي
لكن اإلعالم العربي والغربي بالكاد ذكر
ذلكٌ .
ّ
األميركية.
قرن آخر من الحروب

املشارك في العمل ،أحمد الخطيب لـ «األخبار» ّإنه ُ«م ّ
قسم إلى
أربعة أجزاء ،يبدأ ّكل منها بـ ّ
«حزورة» ،عبارة عن موسيقى
أغنية تعزفها الفرقة لوقت قصير ،ويفترض بالجمهور أن
يعرف اسمها واسم مغنيها قبل أن يغنيها الجميع» .يشتمل
العرض على أعمال لبنانية ومصرية لصباح ،فريال كريم،
الوهاب،
ابراهيم مرعشلي ،أبو سليم ،عمر الزعني ،محمد عبد ّ
عبد الحليم حافظ وغيرهم .يشارك في املوعد املرتقب كل
من :ياسمينا فايد ( غناء) ،زياد األحمدية (غناء وعود) ،أحمد
الخطيب (إيقاع) ،ضياء حمزة (هارمونيكا وكيبورد) ،أيمن
سليمان (درامز) وعلي قنبر (كالرينيت).
ّ
وحب» :األربعاء  10و 24آب ـ س:
«ضحك ولعب ومزح
 21:00ـ «مترو املدينة» (الحمرا ـ بيروت) .لالستعالم:
76/309363

بيروت ...فقاعة حرية

■ بالتعاون مع Art Scene
 ،Galleryأطلقت جمعية
 Rebirth Beirutمعرضها
الجديد «فقاعة حرية»
الذي يستمر إلى  30آب
(أغسطس) الحالي في ّ
مقرها
في شارع غورو (الجميزة) ،وهو كناية عن مجموعة من
القطع الفنية واللوحات املعاصرة .يسعى املعرض وفقًا لرئيس
ّ
ومؤسس  ،Rebirth Beirutغابي فرنيني إلى «نشر ثقافة
الفن واإلبداع التي تعكس صورة بيروت الحقيقية وإلى دعم
ّ
الفنانني املشاركني بنشر أعمالهم ولوحاتهم وفنهم الراقي
ّ
واملميز» .يتضمن الحدث لوحات لفنانني لبنانيني وعرب،
ّ
مبتدئني ومحترفني .علمًا أن جزءًا من العائدات سيذهب لدعم
أنشطة الجمعية التي تشمل سلسلة مشاريع إنمائية تهدف
إلى «تخفيف وطأة املعاناة عن كاهل الشعب اللبناني».
معرض «فقاعة حرية» :إلى  30آب ـ من س 12:00 :إلى
س 19:00 :ـ جمعية ( Rebirth Beirutشارع غورو ـ
الجميزة .بيروت).

¶ مجلس التحرير
أمل األندري
محمد وهبة
وليد شرارة
دعاء سويدان
جمال غصن
حسين سمور

¶ المدير الفني
صالح الموسى

¶ المكاتب
بيروت ــ فردان ــ شارع دونان ــ سنتر
كونكورد الطابق الثامن
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