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تمهيد

شــّكل االنفجــار الــذي وقــع فــي مرفــأ العاصمــة اللبنانيــة بيــروت مســاء الرابــع مــن آب/أغســطس 
عــام ٢٠٢٠، حدثــًا كبيرًا على الصعيدين المحلي والدولي، نظرًا لحجمه الهائل الناتج عن مئات األطنان 
مــن مــادة نيتــرات األمونيــوم، التــي كانــت ُمخزنــة فــي أحــد عنابــر المرفــأ. وأدى هــذا االنفجــار، الــذي 
 ٢٠٠ مــن  أكثــر  ســقوط  إلــى  التاريــخ،  فــي  النوويــة  غيــر  االنفجــارات  أكبــر  أحــد  بأنــه  ُوصــف 
قتيــل وآالف الجرحــى، كمــا تــرك عشــرات آالف المشــردين، حيــث أحــدث دمــارًا واســعًا فــي مناطــق 

عدة من المدينة، فيما دفع آالف اللبنانيين إلى اتخاذ القرار بالهجرة(    ). 
فــي أعقــاب هــذا االنفجــار، وفــي األيــام التــي تلتــه، بــدا أن مــا بعــده لــن يكــون كمــا قبلــه. فالدمــار 
والمأســاة كانــا كبيريــن جــدًا علــى شــعب مثقــل أصــًال باألزمــات. وكانــت كل المؤشــرات تقــول بــأن 
رات كبــرى ســتحدث، وقــد تتخطــى التحقيــق فــي االنفجــار، لتصــل إلــى تغييــرات وإصالحــات فــي  تطــُوّ
مصلحــة الشــعب اللبنانــي. ظهــر ذلــك جليــًا فــي التصريحــات الدوليــة، والزيــارات الرســمية إلــى بيــروت، 
آب/أغســطس،   ٦ فــي  ماكــرون"،  "إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس  زيــارة  رأســها  وعلــى 
بعــد يوميــن مــن وقــوع االنفجــار، حيــث جــال فــي الشــوارع الســكنية المدّمــرة قــرب المرفــأ، ثــم 
ــات  ــذ إصالح ــاذ وتنفي ــة إنق ــكيل حكوم ــط لتش ــث كان يضغ ــطس، حي ــي ٣١ آب/أغس ــارة ف ــّرر الزي ك

جذرية في الدولة اللبنانية(    ).

(    ) لــم یتــّم اإلعــالن رســم�ًا عــن �م�ــة نيتــرات األمونيــوم التــي انفجــرت فــي 4 آب/أغســطس، إذ ��مــا أُعلــن أن الكم�ــة التــي �انــت مخزنــة تبلــغ 
2754 طنــًا، تتواصــل التح��قــات الحتســاب الكم�ــة التــي انفجــرت، والكم�ــة التــي �انــت موجــودة فــي األصــل، وســط معلومــات عــن تهر�ــب 
كم�ات �بيرة إلى خارج المرفأ. ونقلت و�الة رو�ترز في 30 تموز/یوليو عن تقر�ر لم�تب التحقيق الفيدرالي األمير�ي (إف. بي. أ�)، كان 
قد صدر في السا�ع من تشر�ن األول/أكتو�ر  2020، أن حوالي 552 طنًا فقط من نترات األمونيوم هي التي انفجرت في ذلك اليوم، وهي 
كم�ة أقل ��ثير من الشــحنة األصل�ة    (2754 طنًا)، التي وصلت على متن ســفينة مســتأجرة من روســ�ا في 2013. و�ان رئ�س ح�ومة 
تصر�� األعمال حســان د�اب أعلن في �انون األول/د�ســمبر الماضي أن تقر�ر م�تب التحقيق الفيدرالي قّدر الكم�ة التي انفجرت بــ 500 

طن، و�التالي فإن الح�ومة اللبنان�ة، كما القضاء اللبناني،  على علم منذ أشهر، �أن هناك �م�ات �بيرة قد فقدت.
(    ) أطلــق ماكــرون مــا عــرف بــ«الم�ــادرة الفرنســ�ة» لتشــ�يل ح�ومــة جدیــدة والبــدء فــي تنفيــذ إصالحــات تنقــذ لبنــان، الــذ� �ان �عانــي أصــًال 
قبــل االنفجــار، مــن تدهــور �بيــر علــى الصعيدیــن االقتصــاد� والمالــي، ومــن ز�ــادة التحد�ــات الم��شــ�ة، خصوصــًا مــع تدهــور ��مــة العملــة، 
فضــًال عــن التحد�ــات الكبــر� التــي واجهتهــا ال�ــالد �ســبب تفشــي و�ــاء كورونــا. وفــي 9 آب/أغســطس، اســتضافت �ار�ــس مؤتمــرًا دول�ــًا، عبــر 

الفيدیو �ونفرانس، لتأمين مساعدات إنسان�ة عاجلة إلى لبنان.
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ــتطلق  ــبة س ــزة المحاس ــاء وأجه ــار، أن القض ــت االنفج ــي تل ــى الت ــاعات األول ــالل الس ــدا خ ــًا، ب محلي
تحقيقــات ســريعة وحاســمة، لكشــف أســباب المأســاة التــي حّلــت باللبنانييــن، وِتْبيــان المتورطيــن 
فــي الســكوت عــن وجــود كميــة كبيــرة مــن نيتــرات األمونيــوم فــي المرفــأ، خصوصــًا أنهــا كانــت 
بأنــه  االنفجــار،  بعــد  فهمــي  محمــد  الداخليــة  وزيــر  صــّرح  وقــد   .٢٠١٤ عــام  منــذ  ُمخزنــة 

ستتّم خالل خمسة أيام، معرفة األسباب وتقديم المتورطين إلى العدالة(    ).
واليــوم، مــع حلــول الذكــرى األولــى لالنفجــار الهائــل، وعلــى الرغــم مــن تحويــل القضيــة إلــى 
ــار  ــاط الصغ ــن الضب ــدد م ــف ع ــع توقي ــا، م ــراوح مكانه ــات ت ــت التحقيق ــي(    )، بقي ــس العدل المجل
وبعــض الموظفيــن الرســميين، مــن دون وجــود أي روايــة واضحــة حــول أســباب ومالبســات وجــود 
ــد  ــا. وق ــة انفجاره ــأ، وكيفي ــر المرف ــد معاب ــي أح ــوم ف ــرات األموني ــن نيت ــرة م ــة الكبي ــك الكمي تل

تمت تنحية المحقق العدلي "فادي صوان"(    )، وتعيين "طارق البيطار" محققًا عدليًا مكانه.
ولتوضيــح صــورة المشــهد الحالــي مــع أبعــاده المختلفــة، ال بــد مــن التطــرق باختصــار إلــى آِخــر 
القانونــي  الصعيديــن  علــى  وعقبــات  تعقيــدات  مــن  تواجهــه  ومــا  التحقيقــات،  مســتجدات 
ــتقبل  ــول مس ــدة ح ــيناريوهات ع ــع س ــمح بوض ــأنها أن تس ــن ش ــتجدات م ــي مس ــي، وه والسياس

القضية برمتها. 
ر التحقيــق فــي االنفجــار والعقبــات التــي تواجهــه، مــن المفيــد رســم  لكــن تمهيــدًا لتنــاول تطــُوّ
صــورة عامــة عــن أثــر االنفجــار وتداعياتــه علــى أبــرز الفاعلين السياســيين علــى الســاحة اللبنانيــة، إذ إن 
محاولــة فهــم مــدى تأثــر كل مــن الفاعليــن، مــن شــأنها أن تســاعد فــي فهــم المشــهد العــام، 

وفي فهم العقبات أمام التحقيق وآفاق القضية، بشكل خاص من الناحية السياسية.

(    ) دفــع غل�ــان الشــارع اللبنانــي، فضــًال عــن تراكــم المشــاكل مــن دون إ�جــاد حلــول، وازد�ــاد المشــاكل الس�اســ�ة، د�ــاب إلــى إعــالن اســتقالة 
ح�ومتــه فــي 10 آب/أغســطس 2020، أ� �عــد ســتة أ�ــام مــن االنفجــار. وممــا قالــه د�ــاب فــي ب�ــان االســتقالة: «ألن منظومــة الفســاد أكبــر مــن 
الدولة، أعلن استقالة الح�ومة». و�انت ح�ومة د�اب حّلت في 11 ش�ا�/فبرایر 2020 محّل ح�ومة سعد الحر�ر�، التي استقالت في  29 

تشر�ن األول/أكتو�ر 2019، في أعقاب االحتجاجات الشعب�ة الواسعة التي اندلعت في 19 من الشهر نفسه.
(    )  قّرر المشــترع اللبناني إنشــاء المجلس العدلي بهدف اإلســراع في محاكمة المتهمين �الجرائم التي �حيلها إل�ه مجلس الوزراء، وتحدیدًا 
الجرائــم الكبــر�، ومــن بينهــا الجرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة وجرائــم االعتــداء أو محاولــة االعتــداء التــي تســتهدف إثــارة الحــرب األهل�ــة أو 

االقتتال الطائفي.
(    ) كّفــت مح�مــة التمييــز الجزائ�ــة فــي لبنــان فــي شــ�ا�/فبرایر الماضــي، یــد المحقــق العدلــي القاضــي فــاد� صــوان عــن التح��قــات فــي 
قض�ــة انفجــار المرفــأ، علــى خل��ــة طلــب وز�ر�ــن ســا�قين ادعــى عليهمــا صــوان، نقــل الدعــو� إلــى قــاض آخــر. و�ان صــوان ادعــى فــي  كانــون 
األول/د�ســمبر علــى رئ�ــس ح�ومــة تصر�ــ� األعمــال حســان د�ــاب وثالثــة وزراء ســا�قين، هــم وز�ــر المال�ــة الســابق علــي حســن خليــل ووز�ــرا 
األشــغال الســا�قان غــاز� زعيتــر و�وســف فن�انــوس، إال أن أحــدًا منهــم لــم �مثــل أمامــه فــي جلســات حّددهــا الســتجوابهم �مدعــى عليهــم. وتقــّدم 
كل مــن زعيتــر وخليــل �مذ�ــرة أمــام الن�ا�ــة العامــة التمييز�ــة طل�ــا فيهــا نقــل الدعــو� إلــى قــاض آخــر، �عدمــا اتهمــا صــوان �خــرق الدســتور �ادعائــه 

على نائبين في البرلمان «یتمتعان �حصانة دستور�ة و�فترض أن تمّر مالحقتهما في مجلس النواب».
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(    ) أحــد األوجــه األساســ�ة لتلــك األزمــة، التــي تتفاقــم فــي ظــل العجــز عــن تشــ�يل ح�ومــة جدیــدة �ســبب الصراعــات علــى الحصــص بيــن 
األطــراف المختلفــة، یتمثــل فــي التراجــع الحــاد فــي األوضــاع الم��شــ�ة، وهــو تراجــع یــزداد تدر�ج�ــًا، ��مــا یلــوح فــي األفــق انه�ــار �ارثــي فــي 
القطاعــات �افــة. وقــد حصــل ارتفــاع �بيــر فــي أســعار الســلع االســتهالك�ة، كمــا فقــدت الكثيــر منهــا، �ســبب انه�ــار الليــرة اللبنان�ــة التــي خســرت 
�حلول تموز/یوليو 2021، أكثر من 90% من ��متها مقابل الدوالر األمير�ي، علمًا أن ال�الد تعتمد �ش�ل �بير على السلع المستوردة. وقد فشلت 
الســلطة في مواجهة االحتكار والتالعب �األســعار، حتى ��ما یتعلق �أســعار المنتوجات الزرا��ة والســلع المصنعة محل�ًا، وذلك �ســبب تداخل 

التجار مع مراكز القوة، وعجز الح�ومة عن مواجهة ذلك.
وأتــت هــذه األزمــة الم��شــ�ة، لتتزامــن مــع التدا��ــات القاســ�ة لو�ــاء كورونــا علــى مختلــف القطاعــات، التــي �انــت أصــًال تعانــي قبــل انتشــار 

الو�اء، �سبب تفشي الفساد �ش�ل واسع و��اب الخطط والمشار�ع التنمو�ة.

يجــري علــى نطــاق واســع لــدى بعــض القــوى الخارجيــة ولــدى الصحافــة العربيــة واألجنبيــة، تــداُول ســؤال 
ــي  ــروت، وبالتال ــأ بي ــار مرف ــات انفج ــة بتداعي ــاحة اللبناني ــى الس ــيين عل ــن السياس ــر الفاعلي ــدى تأث ــول م ح
ــى اعتقــاد أساســي بــأن ذلــك االنفجــار  ــر المشــهد السياســي فــي البــالد. ويرجــع هــذا الســؤال إل مــدى تأُثّ
شــّكل نقطــة مفصليــة فــي لبنــان، امتــدت إلــى المشــهد السياســي العــام. هــذا االعتقــاد يبــدو واضحــًا 
مــن خــالل حضــور االنفجــار بشــكل ِشــبه دائــم فــي التصريحــات السياســية الخارجيــة بشــأن لبنــان، كمــا فــي 

األخبار الدولية حوله، حيث بات عنصرًا أساسيًا في خلفيات معظم تلك األخبار.
لكــن بعيــدًا عــن المقاربــة الخارجيــة، سياســيًا وصحافيــًا، ومــع مــرور عــام علــى انفجــار المرفــأ، مــا هــي آثــار 
انفجــار المرفــأ، علــى المشــهد السياســي العــاّم فــي لبنــان، وبشــكل خــاّص علــى الفاعليــن األساســيين علــى 

الساحة؟
فــي الواقــع، ورغــم المأســاة الكبــرى، وآالف الضحايــا الذيــن ســقطوا بيــن قتيــل وجريــح، والدمــار الواســع، 
فضــًال عــن التأثيــرات النفســية الهائلــة علــى الشــعب اللبنانــي بشــكل عــاّم، واتخــاذ آالف اللبنانييــن قــرارًا 
بالهجرة بعد حدوث االنفجار في الرابع من آب/أغسطس ٢٠٢٠، فإن الزخم السياسي االجتماعي الذي أحدثه 
هــذا االنفجــار، والــذي بــدا هائــًال فــي األيــام األولــى، نظــرًا لحجــم الجريمــة التــي حّلــت ببيــروت، أخــذ يتراجــع 
ــد  ــل الَعْق ــي وتفاصي ــام اللبنان ــة النظ ــط بطبيع ــا يرتب ــا م ــدة، منه ــباب ع ــام، ألس ــرور األي ــع م ــًا م تدريجي
االجتماعــي فــي البــالد، ومنهــا مــا يرتبــط باألحــداث التــي يشــهدها اللبنانيــون. ومــن بيــن أبــرز تلــك 

األسباب:

د األزمــات فــي لبنــان وتواليهــا، وتشــابكها، بحيــث أصبــح مألوفــًا أن تأتــي أزمــة لتخفــف  تعــُدّ
مــن التركيــز علــى أخــرى، مهمــا كانــت كبيــرة، وحتــى لــو بحجــم جريمــة انفجــار المرفــأ. 
ــق األزمــة االقتصاديــة والماليــة والمعيشــية غيــر المســبوقة، فضــًال عن  وبالتالــي، فــإن تعُمّ

ف من التركيز على تداعيات االنفجار(    ). أزمة تشكيل الحكومة والصراع السياسي، خَفّ
•

زيــارة الرئيــس الفرنســي إلــى لبنــان بعــد االنفجــار، وتكــراره الزيــارة بعــد أقــّل مــن شــهر، مــع 
ــالح  ــذا اإلص ــن ه ــث ع ــال الحدي ــث ن ــالح، بحي ــو اإلص ــع نح ــالد، والدف ــم الب ــى دع ــادرة إل المب

واالستعداد لحدوث تغييرات في الواقع اللبناني جزءًا كبيرًا من التركيز.

أوًال: األثر على الفاعلين السياسيين

٦
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ــار  ــه انفج ــذي أحدث ــي ال ــي االجتماع ــم السياس ــف الزخ ــي تخفي ــهمت ف ــي أس ــباب الت ــك األس كل تل
المرفــأ، أدت إلــى تخفيــف أثــر االنفجــار علــى الفاعليــن السياســيين الرئيســيين علــى الســاحة اللبنانيــة، 
خصوصــًا أن هــؤالء يملكــون أصــًال قــدرة علــى التأقلــم مــع الظــروف وعلــى المنــاورة والتجييــش، 

بما يضمن لهم الحفاظ على مواقعهم داخل المجتمع اللبناني.

المبــادرة الفرنســية التــي ُأطلقــت بعــد انفجــار المرفــأ، والتــي أعلنــت القــوى السياســية 
ــدات  ــا أن التهدي ــها. كم ــوى نفس ــل الق ــن ِقب ــًا م ــت تدريجي ــا، ُأجهض ــزام به ــة االلت اللبناني
األوروبيــة المتكــررة، التــي تصاعــدت بعــد االنفجــار حــول فــرض عقوبــات علــى المســؤولين 
أي  تموز/يوليــو،   ٣١ وفــي  التنفيــذ.  إلــى  طريقهــا  عــام،  َطــوال  تجــد  لــم  اللبنانييــن، 
قبــل أيــام مــن الذكــرى األولــى لالنفجــار، تبنــى االتحــاد األوروبــي إطــارًا لفــرض عقوبــات علــى 
ــل  ــاد وتعطي ــى الفس ــاّص عل ــكل خ ــز بش ــع التركي ــان، م ــي لبن ــددة ف ــات مح ــخاص وكيان أش

الديمقراطية وحكم القانون. 

المســاعدات الدوليــة العاجلــة التــي وصلــت إلــى لبنــان بعــد االنفجــار خففــت مــن تأثيراتــه علــى 
َمــن تضــررت منازلهــم وأماكــن عملهــم. كمــا أن الجمعيــات الدوليــة والمحليــة قامــت 
بجهــود كبيــرة للتخفيــف مــن حــدة التأثيــرات، فيمــا شــهدت البــالد هّبــة شــعبية لمســاعدة 

الناس والمناطق المتضررة. 
االحتجاجــات الشــعبية الواســعة كانت قد انطلقت فــي تشــرين األول ٢٠١٩، أي قبل عام من 
االنفجــار، فيمــا لــم ُيحــدث هــذا األخيــر احتجاجــات مماثلــة علــى الرغــم مــن الغضــب الشــعبي 
الكبيــر. وربمــا يكــون اإلقفــال العــاّم المتكــرر بســبب تفشــي وبــاء "كورونــا" قــد أســهم 

في التخفيف من االحتجاجات.

االحتجاجــات الشــعبية الواســعة كانت قد انطلقت فــي تشــرين األول ٢٠١٩، أي قبل عام من 
االنفجــار، فيمــا لــم ُيحــدث هــذا األخيــر احتجاجــات مماثلــة علــى الرغــم مــن الغضــب الشــعبي 
الكبيــر. وربمــا يكــون اإلقفــال العــاّم المتكــرر بســبب تفشــي وبــاء "كورونــا" قــد أســهم 

في التخفيف من االحتجاجات.
وإذا كان غضــب الشــعب اللبنانــي مــن األوضــاع التــي تمــّر بهــا البــالد، قد زاد بعــد انفجــار المرفأ، 

إال أن هذا الغضب عاد تدريجيًا ليركز على األزمة االقتصادية المعيشية غير المسبوقة.
وعلــى أي حــال، تبقــى االحتجاجــات الشــعبية فــي لبنــان مقّيــدة بنظــام الرعايــة الحزبــي 
ــر  ــرة، تغّي ــات كبي ــدوث احتجاج ــة ح ــن إمكاني ــب م ــّل ُيصِعّ ــى األق ــع أو عل ــذي يمن ــع، ال الواس
الخريطــة السياســية أو تؤثــر بشــكل عــاّم فــي األحــزاب. فنظــام الرعايــة الحزبــي هــذا، وقــد 
رات  تجــذر وتشــعب لعشــرات الســنوات، يقــوم مقــام الدولــة، بــل يســتغل ويســتنفد ُمقــَدّ
الدولــة، لتقديــم الخدمــات اســتنادًا إلــى الــوالء الحزبي الموجــود أو بهدف توســيع هــذا الوالء. 

كل ذلك أسهم على سبيل المثال، في منع تشكيل حركة احتجاج واسعة ضد الفساد.
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(    ) أعلنت الرئاسة اللبنان�ة أن الرئ�س م�شال عون علم بوجود �م�ة �بيرة من نيترات األمونيوم في مرفأ بيروت في 20 یوليو/تموز، أ� 
قبل أسبوعين من االنفجار، مشيرة إلى أنه أبلغ المجلس األعلى للدفاع بذلك، على الفور.

وفــي نظــرة إلــى واقــع الفاعليــن علــى الســاحة السياســية، بعــد عــام مــن االنفجــار الهائــل، خصوصــًا 
الذين يمثلون األكثرية النيابية، ويمسكون بالحكومة، يمكن استخالص اآلتي: 

بالنســبة لـــ«حــزب اهللا»، فــال شــيء ُيوِحــي بــأن انفجــار المرفــأ قــد أحــدث تأثيــرات عليــه أو 
علــى شــعبيته. التحــدي األبــرز الــذي تصاعــد فــي وجهــه هــو التحــدي االقتصــادي االجتماعــي، 
الــذي طــاول مختلــف اللبنانييــن، ومــن بينهــم المحازبــون واألنصــار. إال أنــه ال بــد مــن 
اإلشــارة إلــى أن معظــم العامليــن مــع «حــزب اهللا» بقــوا يقبضــون رواتبهــم أو الجــزء 
األكبــر منهــا بالــدوالر األميركــي، وبالتالــي فــإن أحوالهــم أفضــل بكثيــر مــن غيرهــم، مــع 

تدهور قيمة العملة اللبنانية إلى أكثر من ٩٠٪ أمام الدوالر.
علــى الصعيــد السياســي، بقــي «حــزب اهللا» العبــًا أسياســيًا علــى الســاحة اللبنانيــة، واألرجــح 
الالعــب األبــرز، فيمــا يتعلــق بالقــرارات األساســية. فــي طبيعــة الحــال، لــدى الحــزب مناصــرون 
تضــرروا مباشــرة مــن االنفجــار فــي بيــروت، وقــد أســهم فــي مســاعدتهم، علمــًا أنــه، وبنــاء 
ــزب  ــه ح ــًا أن ــؤالء، خصوص ــد ه ــر تأيي ــم يخس ــه ل ــح أن ــن المرَجّ ــابقة، م ــرى س ــداث كب ــى أح عل

ديني عقائدي.
ــة  ــية وإعالمي ــات سياس ــار، اتهام ــوع االنفج ــة وق ــذ لحظ ــزب من ــه الح ــل، واج ــي المقاب ف
بالتســبب بهــذا االنفجــار، بيــن مــن يقــول إنــه هجــوم إســرائيلي، ومــن يقــول إن الحــزب كان 

يعلم بوجود النيترات في المرفأ، أو حتى أنه هو الذي استقدمها.

«التيــار الوطنــي الحــّر»، وهــو تيــار رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون، ويرأســه صهــره جبــران 
باســيل، كان أقــرب لتداعيــات االنفجــار مــن «حــزب اهللا»، لســبب أساســي، وهــو أن المنطقــة 
األكثــر تضــررًا كانــت منطقــة يقطنهــا لبنانيون مســيحيون فــي معظمهــم. وذلك التيــار صعد 
فــي االنتخابــات  النيابيــة الســابقة عــام ٢٠١٨ كالممثــل األكبــر للمســيحيين فــي لبنــان، 

كما أنه يعلن مرارًا وتكرارًا أنه يسعى للحفاظ على حقوق هؤالء المسيحيين.
الصــراع علــى التمثيــل المســيحي، وبشــكل خــاّص بيــن «التيــار الوطنــي الحــّر» و«القــوات 
اللبنانيــة» ظهــر فــي الســباق بيــن الفريقيــن علــى مســاعدة المتضرريــن مــن االنفجــار، وفــي 
مــن  جــزءًا  السياســي  وفريقــه  الجمهوريــة  رئيــس  تحميــل  عــدة  أطــراف  محاولــة 

المسؤولية.
ــا  ــا كان ــار أنهم ــى اعتب ــي إل ــكل أساس ــة بش ــس الجمهوري ــار ورئي ــى التي ــب عل ــع التصوي ويرج
جــزءًا أساســيا ًمــن الســلطة خــالل فتــرة تخزيــن كميــات النيتــرات، بيــن ٢٠١٤ و٢٠٢٠، وبــأن 
الرئيــس عــون كان قــد علــم بوجــود هــذه الكميــات قبــل أســبوعين مــن وقــوع االنفجــار، 

بحسب إقرار القصر الجمهوري(    ).
فــي طبيعــة الحــال، ليــس االنفجــار الســبب األساســي لهــذا التصويــب، إذ ال يمكــن فصــل األمــر 
عــن الصــراع السياســي القائــم فــي البــالد، ومــن بينــه الصــراع علــى الســاحة المســيحية بيــن 

«التيار الوطني الحّر» و«القوات اللبنانية». 
وبالتالــي، ال يوجــد أثــر واضــح لالنفجــار علــى «التيــار الوطنــي الحــر»، فــي مقابــل تأثيــرات األزمــة 

االقتصادية، وأزمة تشكيل الحكومة، حيث ُيحّمل خصوم التيار األخير المسؤولية في ذلك.

٧

٧
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ــه  ــق علي ــا ُيطل ــزب اهللا» فيم ــب «ح ــى جان ــي إل ــرف الثان ــل»، الط ــة أم ــق بــ«حرك ــا يتعل فيم
«الثنائــي الشــيعي»، فــإن المحقــق العدلــي يعتــزم االدعــاء علــى اثنيــن مــن أعضائهــا، وهمــا 
وزيــر الماليــة الســابق علــي حســن خليــل ووزيــر األشــغال الســابق غــازي زعيتــر، وهمــا نائبــان، 
لكنــه ينتظــر رفــع الحصانــة عنهمــا (ســنتحدث عــن هــذا األمــر الحقــًا). وبالتالــي، فــإن 
االنفجــار أثــر علــى الحركــة مــن هــذه الناحيــة، فيمــا يبقــى الـــتأثير األكبــر عليهــا يتمثــل 

باألزمة االقتصادية االجتماعية، التي يعاني منها جمهورها.

بالنســبة لــ«تيــار المســتقبل»، الــذي يعتبــر نفســه بأنــه يمثــل بيــروت، كان ال بــد أن يتأثــر بكل 
مــا جــرى. لكــن تشــابك األحــداث التــي شــهدها التيــار، الــذي يرأســه ســعد الحريــري (ظــل رئيســًا 
مكلفــًا بتشــكيل الحكومــة منــذ ٢٢ تشــرين األول/أكتوبــر ٢٠٢٠ حتــى ١٥ تموز/يوليــو 
٢٠٢١، حيــث قــّدم اعتــذاره)، جعــل مــن الصعــب اســتخالص تداعيــات االنفجــار علــى ذلــك التيار 

وفصلها عن غيرها من التداعيات.
وقــد أصبــح مــن المعلــوم أن بهــاء الحريــري، شــقيق ســعد والنجــل األكبــر لرئيــس الــوزراء 
الراحــل رفيــق الحريــري، دخــل علــى الخــط السياســي واإلعالمــي فــي لبنــان، وهــو فــي طبيعــة 
ــه  ــار يواج ــًا أن التي ــنية، علم ــاحة الس ــى الس ــتقبل» عل ــار المس ــة «تي ــن حص ــم م ــال، يقض الح

كذلك تصاُعدًا في المنافسين في عدد من المناطق اللبنانية.

خالصــة معالجــة تداعيــات االنفجــار علــى الفاعليــن الرئيســيين علــى الســاحة اللبنانيــة، أن تلــك 
التداعيــات كانــت محــدودة. وحتــى إن ُوجــد بعضهــا، فإنــه مــا لبــث أن خــّف مــع مــرور األيــام. ولعــّل 
ــذي بقــي  ــار المســتقبل» ورئيســه ال ــى ذلــك، هــو أن األكثريــة النيابيــة، ومعهــا «تي ــر دليــل عل أكب
مكلفــًا بتشــكيل الحكومــة ســعد الحريــري حوالــي تســعة أشــهر، لــم تلجــأ إلــى تشــكيل تلــك 
ــي  ــبوق ف ــر مس ــويف غي ــة وتس ــهد مماطل ــي مش ــص، ف ــى الحص ــارع عل ــت تتص ــة، وبقي الحكوم
التاريــخ اللبنانــي، علــى الرغــم مــن أن الظــروف التــي تعيشــها البــالد هــي ظــروف أيضــًا غيــر مســبوقة، 

وأن هناك حاجة قصوى لتشكيل حكومة.
وفيمــا تصاعــد الحديــث بعــد انفجــار المرفــأ، عــن حكومــة اختصاصييــن بحســب المبــادرة الفرنســية، 
ــًا  ــية علن ــوى السياس ــادت الق ــادة، ع ــرت الع ــا ج ــية كم ــزاب السياس ــة لألح ل ــة ممِثّ ــن حكوم ــدًال م ب
لتتقاســم الحصــص، وبــدا أن حكومــة االختصاصييــن المســتقلة عــن األحــزاب مــن الصعــب أن ُتـــترجم 

على أرض الواقع.
علــى أي حــال، إذا كانــت التأثيــرات المحتملــة لالنفجــار غيــر واضحــة المعالــم، فإنــه مــن غيــر المرجح أن 
ــبب  ــك بس ــل، وذل ــع المقب ــي الربي ــّررة ف ــات المق ــالل االنتخاب ــراع، خ ــق االقت ــي صنادي ــى ف ــر حت تظه
كثــرة األزمــات والقضايــا التــي قــد تؤثــر فــي تلــك االنتخابــات، بعيــدًا عــن تداعيــات ذلــك االنفجــار، فيما 

يمكن أن يركز أبناء المناطق المتضررة بشكل خاص على تلك التداعيات.
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فــي أوائــل شــهر تموز/يوليــو ٢٠٢١، عــادت القضيــة فــي شــقها القانونــي، إلــى الواجهة بقــوة، مع 
إطــالق المحقــق العدلــي "طــارق البيطــار" مســار المالحقــات القضائيــة، بعــد االنتهــاء مــن مرحلــة 
االســتماع إلــى الشــهود. وقــد طلــب "البيطــار" اســتجواب رئيــس حكومــة تصريــف األعمــال "حســان 
ديــاب"، كمدعــى عليــه، كمــا طلــب رفــع الحصانــات عــن ثالثــة نــواب هــم وزراء ســابقون، تمهيــدًا 

لالدعاء عليهم، فضًال عن اإلذن بمالحقة مدير عاّم األمن العاّم ومدير عاّم أمن الدولة.
وعمــل "البيطــار" علــى ســلوك المســارات القانونيــة تمهيــدًا لالدعــاء علــى هــؤالء واســتجوابهم، 
مــع آخريــن. إال أنــه ظهــرت فــي معظــم تلــك المســارات، عرقــالت مســتندة إلــى اجتهــادات قانونيــة، 
ــذي  ــر ال ــم، األم ــي مالحقته ــب القاض ــن طل ــخاص الذي ــية لألش ــة سياس ــا بحماي ــم معظمه مطَعّ

م التحقيقات.  وضع الكثير من العقبات أمام تقُدّ

فــي موضــوع اســتجواب رئيــس حكومــة تصريــف األعمــال "حســان ديــاب"، لــم يظهــر إلــى اآلن أي 
مؤشــر حــول اســتعداد األخيــر للمثــول أمــام القاضــي. وفــي الواقــع، ال يبــدو األمــر بهذه الســهولة، 
إذ كان المحقــق العدلــي الســابق، "فــادي صــوان"، الــذي جــرت تنحيتــه عــن القضيــة، طلــب فــي كانــون 
ــة  ــول كيفي ــادات ح ــن االجته ــر م ــرت الكثي ــن ظه ــاب، لك ــتجواب دي ــي، اس ــمبر الماض األول/ديس
الســماع لرئيــس الحكومــة: هــل مــن خــالل مثولــه أمــام القاضــي، أو مــن خــالل زيــارة القاضــي لمقــّر 
رئيــس الــوزراء وأخــذ أقوالــه؟ إال أن المســألة تطــورت إلــى اعتبــار أن هــذا األمــر يضــرب مكانــة 
ــى أن  ــالد. حت ــي الب ــنية ف ــة الس ــب األول للطائف ــي المنص ــوزراء، وبالتال ــة ال ــة، أي رئاس ــلطة الثالث الس
ــر، لدعمــه  رئيــس الحكومــة الســابق "ســعد الحريــري"، وهــو فــي السياســة خصــٌم لديــاب، زار األخي

في هذا الخصوص(    ).

رات مسار التحقيق ثانيًا: تطُوّ

١. رئيس الحكومة

(   ) قال الحر�ر� في تغر�دة على تو�تر، حينها: إن «التعد� على الدستور واالدعاء على رئاسة الح�ومة أمر مرفوض».

٨

٨
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٢. أعضاء مجلس النّواب
ــواب،  ــة ن ــن ثالث ــة ع ــع الحصان ــواب، رف ــس الن ــى مجل ــه إل ه ــاب وَجّ ــي كت ــي ف ــق العدل ــب المحق طل
تمهيــدًا لالدعــاء عليهــم، والشــروع باســتجوابهم بجنايــة القصــد االحتمالــي لجريمــة القتــل 
وجنحــة اإلهمــال والتقصيــر. وهــؤالء النــواب هــم وزيــر الماليــة الســابق "علــي حســن خليــل" ووزيــر 
األشــغال الســابق "غــازي زعيتــر" (ينتميــان إلــى «حركــة أمــل» وإلــى كتلــة «التنميــة والتحريــر» التــي 
ــابق  ــة الس ــر الداخلي ــري")(    )، ووزي ــه ب ــل» "نبي ــة أم ــس «حرك ــواب رئي ــس الن ــس مجل ــها رئي يرأس
"نهــاد المشــنوق" (كان ينتمــي إلــى كتلــة «المســتقبل»، التــي يرأســها رئيــس الــوزراء الســابق 
عالقتــه  َشــاَب  حيــث  مســتقًال،  أصبــح  لكنــه  الحريــري"،  "ســعد  المســتقبل»  «تيــار  رئيــس 

بــ«المستقبل» وبالحريري بعض المشكالت في الفترة األخيرة)(    ). 
ورفضــت لجنــة مشــتركة مؤلفــة مــن هيئــة مكتــب مجلــس النــواب ولجنــة اإلدارة والعــدل النيابية 
ــة  ــن األدل ــة ع ــس بــــ«خالص ــد المجل ــي تزوي ــق العدل ــن المحق ــت م ــث طلب ــة، حي ــع الحصان ــب رف طل
الــواردة فــي التحقيــق وجميــع المســتندات واألوراق التــي مــن شــأنها إثبــات الشــبهات، والمتعلقــة 
للتأكــد مــن حيثيــات  النــواب)  الداخلــي لمجلــس  النظــام  للمــادة ٩٨ (مــن  بــكل متهــم ســندًا 
ــة  ــة الضامن ــتورية والقانوني ــراءات الدس ــذ اإلج ــة أخ ــاه لناحي ــيء مقتض ــى الش ــى عل ــة لُيبن المالحق
ــرية  ــى س ــًا عل ــتركة، حفاظ ــة المش ــة النيابي ــب اللجن ــض طل ــار" رف ــن "البيط ــة». لك ــف الحقيق لكش

التحقيق.
ففــي المبــدأ، بعــد رّد المحقــق العدلــي طلــب اللجنــة النيابيــة، كان مــن المتوقــع أن يلتئــم المجلــس 

للتصويت على رفع الحصانات، إال أنه ظهر اجتهاد قانوني لم يكن متوقعًا غّير مسار األمور. 
فقــد نّظــم عــدد مــن النــواب عريضــة نيابيــة تحمــل عنــوان «طلــب اتهــام»(    )، لتحويــل األمــر إلــى 
ــق  ــه الح ــان، ول ــكله البرلم ــذي يش ــوزراء(    )، ال ــاء وال ــة الرؤس ــس محاكم ــو مجل ــر، وه ــق آخ طري
ــة  ــى لمحاكم ــس األعل ــام المجل ــات أم ــع بالتحقيق ــة التوس ــت العريض ــام. وطلب ــق واالته بالتحقي
ــع تلــك العريضــة مــن  الرؤســاء والــوزراء، بحــق الذيــن اّدعــى عليهــم المحقــق العدلــي. وبعــد أن ُتوَقّ
رئيــس  إلــى  بعدهــا  ُترفــع  نائبــًا،   ٢٦ أي  النــواب،  مجلــس  أعضــاء  ُخمــس  ِقبــل  
مجلــس النــواب ليبلغهــا للنــواب، ثــم ُتعقــد جلســة تصويــت علــى إنشــاء لجنــة تحقيــق أو رّد 

االتهام.

(   ) وّجــه القاضــي ب�طــار �تا�ــًا إلــى نقا�ــة المحاميــن فــي بيــروت إلعطــاء اإلذن �مالحقــة خليــل وزعيتــر �ونهمــا محامييــن. وقــّررت النقا�ــة إعطــاء اإلذن 
لمالحقتهما، �عد أن اعتبرت أّن «الموضوع المطلوب اإلذن في صدده غير ناشئ عن ممارسة مهنة المحاماة وال في معرضها �ونهما �انا وز�ر�ن وقيدهما 
ــق فــي نقا�ــة المحاميــن ومنقطعيــن عــن ممارســة مهنــة المحامــاة، ولــم ��ونــا یتمتعــان �صفــة المحامــي ليــدرس مجلــس النقا�ــة مســألة الموافقــة علــى رفــع  معّل

الحصانة عنهما أو حجبها».
(   ) قــال المشــنوق فــي مؤتمــر صحافــي عقــده فــي 23 تموز/یوليــو، للحدیــث عــن قض�ــة تفجيــر مرفــأ بيــروت وادعــاء المحقــق العدلــي عل�ــه ووقائــع مســؤول�ة 
وزارة الداخل�ة عن ال�اخرة وحمولتها في العام 2014 ، «المستند الوحيد الذ� تلقيته یتحّدث عن عبور �اخرة ترانز�ت تحمل أطنانًا عدة من نيترات األمونيوم 
متجهــة مــن جورج�ــا إلــى موزمبيــق، وعــن أحــوال ال�ّحــارة األو�رانييــن وال�حــار الروســي، ولــم یتحــّدث عــن تفر�ــغ حمولتهــا فــي المرفــأ إطالقــًا». وأوضــح: «مســتند 

واحد وصلني �شأن ال�اخرة روسوس والنيترات منذ 2014 ، حتى لحظة مغادرتي الوزارة، ولم أكن أعرف ما هي النيترات».

٩

١٠

١١

١٢

٩
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ــري)  ــة ب ــر» (برئاس ــة والتحري ــة «التنمي ــى كتل ــون إل ــواب ينتم ــن ن ــت م ع ــي ُوِقّ ــة الت ــذه العريض ه
وكتلــة «الوفــاء للمقاومــة» (كتلــة «حــزب اهللا») وكتلــة «المســتقبل» (برئاســة الحريــري)، 
ــون  ع ــم الموِقّ ه ــث اُتّ ــة، حي ــاحة اللبناني ــى الس ــعًا عل ــدًال واس ــت ج ــن، أحدث ــواب آخري ــى ن ــة إل إضاف
ــض  ــق بع ــا أطل ــأ. كم ــار المرف ــي انفج ــبة ف ــون المحاس ــق ويمنع ــفون التحقي ــم ينس ــا بأنه عليه
ــي،  ــرات». وبالتال ــواب النيت ــار» و«ن ــة الع ــة، «الئح ــى العريض ــن عل عي ــة الموِقّ ــى الئح ــطين عل الناش

عين إلى طلب شطب أسمائهم، ما أفقد العريضة العدد القانوني.  عمد بعض الموِقّ
إلــى ذلــك، وجــه القاضــي "بيطــار" كتابــًا إلــى نقابــة المحاميــن فــي طرابلــس، إلعطــاء اإلذن بمالحقــة 
وزيــر األشــغال الســابق المحامــي "يوســف فنيانــوس"، وذلــك للشــروع باســتجوابه بجنايــة القصــد 
االحتمالــي لجريمــة القتــل وجنحــة اإلهمــال والتقصيــر. وقــررت النقابــة منــح اإلذن بمالحقــة 
ــو  ــاة وال ه ــة المحام ــة مهن ــن ممارس ــئ ع ــر ناش ــه غي ــوب إلي ــل المنس ــار الفع ــوس" باعتب "فنيان
ــًا  ــه كان معلق ــوب إلي ــل المنس ــخ الفع ــوس" بتاري ــي "فنيان ــد المحام ــيما وأن قي ــا، ال س بمعرضه

بسبب توليه منصبًا وزاريًا.
أن  أعلــن  وفيمــا  فرنجيــة".  "ســليمان  بزعامــة  «المــردة»،  تكتــل  إلــى  "فنيانــوس"  وينتمــي 
ــد  ــح بع ــي تصري ــًال ف ــة، قائ ــة" المحاكم ــم "فرنجي ــد هاج ــاء، فق ــام القض ــيمثل أم ــوس" س "فنيان
زيارتــه البطريــرك المارونــي "بشــارة الراعــي" منــذ أيــام، «نحــن ضــّد أن ُيضّحــى بالــوزراء ونطالــب 
بمحكمــة عادلــة، فهــم مــن حّقهــم الدفــاع عــن أنفســهم، واإلنســان بــريء حتــى َتثبــت إدانتــه، 
ــرات  ــى بالنيت ــن أت ــول َم ــار" أن يق ــّدى "البيط ــاف: «أتح ــاء». وأض ــام القض ــيمثل أم ــوس" س و"فنيان
ــا أعــرف ذلــك». وتابــع: «أنــا مــع المحاكمــة  وَمــن ســحب منهــا، وهــو ال يملــك أي معلومــات وأن
ــي  ــواب سياس ــية والج ــة سياس ــب، فالمحكم ــوزراء مذن ــن ال ــد م ــار" ؛ ألن ال أح ــي "بيط ــدى القاض ل

والوزير ليس من عمله أن يعرف إذا كانت النيترات تنفجر».
وتجــدر اإلشــارة إلــى أن اســم "فنيانــوس" ورد فــي العريضــة النيابيــة، لطلــب محاكمتــه أمــام 

المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وليس أمام المحقق العدلي.

(   ) جاء في طلب االّتهام الموجه إلى رئ�س مجلس النواب نب�ه بر�، ما یلي:
«لما �ان انفجار المرفأ في الرا�ع من شهر آب/أغسطس 2020 �عّد من أكبر الكوارث التي حّلت بلبنان منذ تأس�سه، ولما �ان هذا التفجير 
مــن األســ�اب المؤد�ــة إلــى تــرّد� األوضــاع فــي لبنــان، فمــن الواجــب التوســع فــي التح��قــات �خصوصــه و��افــة الســبل، توصــال إلــى معرفــة 
ح��قــة هــذا التفجيــر وتســم�ة المتورطيــن والمقصر�ــن ��ــه ومحاســبتهم. وال بــد �التالــي مــن إجــراء التح��قــات الموّســعة �خصوصــه لإللمــام �جم�ــع 
التفاصيــل وتحدیــد المســؤول�ات ومحاســ�ة �ل متور�.ولمــا �ان مــن صالح�ــة مجلــس النــواب أن یّتهــم رئ�ــس مجلــس الــوزراء والــوزراء �ارتكابهــم 

الخ�انة العظمى أو �إخاللهم �الواج�ات المترت�ة عليهم �ما ورد في نص المادة 70 و71 من الدستور. 
ولما �ان المجلس الن�ابي �عد اطالعه على إحالة المحقق العدلي السابق فاد� صوان والذ� رأ� وجود شبهات جّد�ة على رؤساء ووزراء،

و�ما أن المحقق العدلي طارق الب�طار قد رأ� احتمال وجود مثل هذه الشبهة على رئ�س الح�ومة و�عض الوزراء،
وانطالقًا من صالح�ة مجلس النواب الدستور�ة �االتهام ومسؤوليته في المرا��ة والمحاس�ة وفق األصول الدستور�ة والقانون�ة،

وألجــل ذلــك، نتقــّدم �طلــب اّتهــام و�التالــي اإلذن �المالحقــة أمــام المجلــس األعلــى لمحاكمــة الرؤســاء والــوزراء �حــّق كل مــن دولــة رئ�ــس مجلــس 
الــوزراء المســتقيل حســان د�ــاب والوز�ــر یوســف فن�انــوس والــوزراء الســا�قين النــواب نهــاد المشــنوق وغــاز� زعيتــر وعلــي حســن خليــل، �االســتناد 
إلــى مــا ورد �الكتــب المرســلة مــن قاضيــي التحقيــق صــوان والب�طــار، والتــي تســرد مــا قــد ��ــون مــن شــبهة ومســؤول�ات علــى الــواردة أســماؤهم 

وعلى �ل من �ظهره التحقيق فاعًال أو شر��ًا أو محرضًا أو متدّخًال».
(   ) �حســب المــادة 80 مــن الدســتور اللبنانــي، یتألــف المجلــس األعلــى، ومهمتــه محاكمــة الرؤســاء والــوزراء، مــن ســ�عة نــواب ینتخبهــم مجلــس 
النــواب وثمان�ــة مــن أعلــى القضــاة اللبنانييــن رت�ــة حســب درجــات التسلســل القضائــي أو �اعت�ــار األقدم�ــة إذا تســاوت درجاتهــم، و�جتمعــون تحــت 

رئاسة أرفع هؤالء القضاة رت�ة وتصدر قرارات التجر�م من المجلس األعلى �غالب�ة عشرة أصوات. 

١١

١٢
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٣. مدير عاّم األمن العاّم
طلــب القاضــي البيطــار َعْبــر وزارة العــدل مــن وزيــر الداخليــة فــي حكومــة تصريــف األعمــال "محمــد 
ــى  ــة مّدع ــم"(    )، بصف ــاس إبراهي ــواء "عب ــاّم الل ــن الع ــاّم األم ــر ع ــة مدي ــي"، اإلذن لمالحق فهم
ــأ  ــي مرف ــوم ف ــرات األموني ــواد نيت ــود م ــالت بوج ــب المراس ــم بحس ــم عل ــك ألن إبراهي ــه، وذل علي

بيروت بين عاَمْي ٢٠١٤ و٢٠٢٠.
وزيــر الداخليــة، وبعــد أن أعلــن مباشــرة اســتعداده التــاّم إلعطــاء هــذا اإلذن، عــاد وتراجــع عــن ذلــك، 
ــح  ــت من ــا رفض ــي بدوره ــة، والت ــي وزارة الداخلي ــا ف ــة القضاي ــى هيئ ــر إل ــّول األم ــه ح ــن أن ــث أعل حي
اإلذن؛ ألن القضــاء وضــع يــده علــى القضيــة خــالل فتــرة وجــود المــواّد المتفجــرة فــي المرفــأ، 

وبالتالي لم يعد هناك دور لألمن العاّم.
وبعــد رفــض وزارة الداخليــة إعطــاء اإلذن بمالحقــة مديــر عــاّم األمــن العــاّم، أحــال القاضــي 
"البيطــار" الملــف إلــى النيابــة العامــة التمييزيــة، التــي يحــق لهــا البــّت بالطلــب. وتلقــى البيطــار 
ــى اللــواء إبراهيــم وإيداعهــا  مطالعــة النيابــة العامــة التمييزيــة، والتــي ُيطلــب فيهــا االســتماع إل

األدلة والشبهات للنظر باالدعاء عليه.
ــمبر  ــون األول/ديس ــي كان ــن ف ــدات" أعل ــان عوي ــي "غس ــزي القاض ــاّم التميي ــب الع ــر أن النائ وُيذك
تنحيــه عــن متابعــة النظــر فــي ملــف انفجــار المرفــأ بصفتــه مدعيــًا عدليــًا فــي القضيــة، لوجــود صلــة 
قرابــة بينــه وبيــن وزيــر األشــغال الســابق النائــب "غــازي زعيتــر" (الُمالَحــق فــي القضيــة)، إذ إن األخيــر 
متــزوج مــن شــقيقته. وبالتالــي، ينظــر حاليــًا فــي طلبــات المحقــق العدلــي، أحــد قضــاة النيابــة العامــة 

التمييزية.

(   ) إبرا��ــم هــو مــن ِضمــن الحصــة الشــ���ة فــي الدولــة، و�التالــي �حمــل غطــاء س�اســ�ًا مــن قبــل مــا �طلــق عل�ــه «الثنائــي الشــ�عي»، فــي 
إشــارة إلــى «حر�ــة أمــل» و«حــزب هللا». واشــتهر فــي الســنوات األخيــرة، فــي عــدد مــن األدوار اإلقل�م�ــة، كالوســاطة فــي قض�ــة الرا��ــات 

المخطوفات في سور�ة، فضًال عن أدوار وساطة محل�ة على مستو� ر��ع.

١٣

١٣
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٤. مدير عاّم أمن الدولة
طلــب المحقــق العدلــي مــن رئاســة الحكومــة، إعطــاء اإلذن الســتجواب قائــد جهــاز أمــن الدولــة 
اللــواء "طونــي صليبــا" كمدعــى عليــه. فــي لبنــان، منصــب مديــر عــاّم أمــن الدولــة يتبــع إداريــًا لرئاســة 
ــى للدفــاع، لذلــك طلــب رئيــس الجمهوريــة  الحكومــة، ولكــن إمــرة المديريــة تتبــع المجلــس األعل
ــاص  ــف الخ ــّول المل ــاب" أن يح ــان دي ــال "حس ــف األعم ــة تصري ــس حكوم ــن رئي ــون" م ــال ع "ميش
ــة  ــى إذن مالحق ــول عل ــب الحص ــي طل ــق العدل ــه المحّق ــق، وَجّ ــت الح ــي وق ــه. وف ــب اإلذن إلي بطل

"صليبا" إلى المجلس األعلى للدفاع(    ).

٥. مسؤولون سابقون
المالحقــات التــي أطلقهــا القاضــي "البيطــار"، ضــد بعــض المســؤولين الســابقين، والتــي ال تحتــاج إلــى 
ــؤولون  ــؤالء المس ــد. وه ــذ بع ــى التنفي ــا إل ــد طريقه ــم تج ــات، ل ــع حصان ــى رف ــة وإل ــات خاص أذون
الســابقون هــم قائــد الجيــش الســابق العمــاد "جــان قهوجــي"، مديــر المخابــرات الســابق فــي 
الجيــش العميــد "كميــل ضاهــر"، العميــد الســابق فــي مخابــرات الجيــش "غســان غــرز الديــن"، 
ــه القاضــي "بيطــار" كتابــًا إلــى النيابــة  والعميــد الســابق فــي المخابــرات "جــودت عويــدات". كمــا وَجّ
العامــة التمييزيــة بحســب الصالحيــة، طلــب فيــه إجــراء المقتضــى القانونــي فــي حــق قضــاة، ولــم 

يتّم النظر في الموضوع بعد.
ــي ٢٧  ــري" ف ــرح "الحري ــأ، اقت ــار المرف ــى النفج ــرى األول ــراب الذك ــع اقت ــه، وم ــى أن ــارة إل ــدر اإلش تج
تموز/يوليــو، خــالل اجتمــاع لكتلتــه النيابيــة رفــع الحصانــات عــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس 
ــراح  ــو اقت ــذه، ه ــب َأْخ ــذي يج ــتثنائي ال ــرار االس ــري: «الق ــال الحري ــواب. وق ــوزراء والن ــة وال الحكوم
ــات،  ــة بالمحاكم ــوًال خاص ــًة أو أص ــي حصان ــي تعط ــة، الت ــتورية والقانوني ــواّد الدس ــق كل الم تعلي
لرئيــس الجمهوريــة، ولرئيــس الحكومــة، وللــوزراء، وللنــواب، وللقضــاة، وللموظفيــن وحتــى 

للمحامين»(    ).
ــس  ــه، أن المجل ــن جهت ــري" م ــه ب ــواب "نبي ــس الن ــس مجل ــن رئي ــري، أعل ــراح الحري ــاب اقت ــي أعق وف

مستعّد لرفع الحصانة عن أعضائه للسماح بإجراء االستجوابات ذات الصلة بانفجار المرفأ.
ــكان أن  ــل باإلم ــات، وه ــع الحصان ــع رف ــًا م ــل فعلي ــيتم التعام ــف س ــوم كي ــر المعل ــن غي ــه م إال أن

يجد موضوع بهذا الحجم وفي بلد مثل لبنان، طريقه القانوني إلى التنفيذ.
فــي ســياق متصــل، أبــدى رئيــس الجمهوريــة خــالل اســتقباله مدعــي عــاّم التمييــز "غســان عويــدات" 
فــي ٣٠ تموز/يوليــو، اســتعداده المطلــق لــإلدالء بإفادتــه في حــال قرر المحقــق العدلــي، قائًال: «ال 
أحــد فــوق العدالــة مهمــا عــال شــأنه والعدالــة إنمــا تتحقــق لــدى القضــاء المختــّص، الــذي تتوافــر 

في ظّله ضمانات القضاة والمتقاضين معًا».

(   ) رئاســة الجمهورّ�ــة طلبــت رأ� هيئــة التشــر�ع واالستشــارات فــي وزارة العــدل، فــكان ردهــا �ــأن صالحّ�ــة إعطــاء اإلذن منوطــة �المجلــس 
األعلى للدفاع.

(   )  كان الحر�ــر� أعلــن فــي وقــت ســابق، أنــه �فضــل التحقيــق الدولــي، كمــا دافــع عــن عر�ضــة مجلــس النــواب، مشــيرًا إلــى أنــه �مــا أن القضــاة 
�حاكمون من ِقبل القضاء والعس�ر من ِقبل المح�مة العس�ر�ة، على النواب أن �حاكموا من ِقبل مجلس النواب.

١٥

١٤
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ممــا تقــدم، يظهــر أن َمســارات الُمالَحقــات التــي ســلكها المحقــق العدلــي "طــارق البيطــار" دخلــت 
فــي متاهــات قانونيــة سياســية، مــن غيــر الواضــح إلــى أيــن ســتنتهي ومــا هــي العقبــات اإلضافيــة 

التي ستظهر تباعًا.
فجميــع تلــك الطلبــات ذهبــت فــي مســارات مختلفــة عمــا طلبــه المحقــق العدلــي، فــي مشــهد رأى 
فيــه الكثيــرون محاولــة للمماطلــة ولتســويف التحقيــق، بينمــا وصفــت الســلطات صاحبــة العالقــة 
برفــع الحصانــات وإعطــاء األذونــات، بأنهــا تتصــرف وقفــًا للمقتضيــات الدســتورية والمبــادئ 

القانونية. 
فــي طبيعــة الحــال، إن رفــض االنصيــاع لقــرارات المحقــق العدلــي والمثــول أمامــه، يرجــع إلــى عــدم 
رغبــة الُمالَحقيــن واألطــراف السياســية التــي ينتمــون إليهــا، بتســجيل نقــاط ضدهــم فــي السياســة، 
مــن خــالل القضــاء، علمــًا أنــه معظــم األطــراف السياســية فــي لبنــان، تعتبــر نفســها -ومــن خــالل 
الممارســة الفعليــة- أكبــر مــن القضــاء، وبالتالــي ترفــض المثــول أمــام قــاٍض، وهــي التــي تتدخــل 

في القضاء، وتعّين وتعزل القضاة.
فــي المقابــل، فــي الجلســات السياســية المغلقــة، يتحــدث السياســيون الُمالَحقــون أو زمالؤهــم 
وحلفاؤهــم، أنهــم يخافــون مــن وجــود كيديــة سياســية قــد تــؤدي إلــى ضغوطــات علــى المحقــق 
العدلــي التخــاذ قــرارات بتوقيــف المدعــى عليهــم بعــد التحقيــق معهــم، وهنــا ســتدخل البــالد فــي 

أزمة كبيرة كونه سيتّم تحميل مسؤولية انفجار المرفأ إلى أطراف سياسية دون غيرها.
مــن  الرابــع  النفجــار  األولــى  الســنوية  الذكــرى  مــن  قليلــة  أيــام  ُبعــد  وعلــى  لــة،  الُمحِصّ فــي 
آب/أغســطس، تحــوم حــول التحقيقــات ضبابيــة وغمــوض، فيمــا يمكــن طــرح ســيناريوهات عــدة 
ــي مالحقتهــم،  حــول ُأفــق هــذه القضيــة، منهــا مــا يتعلــق بالنــواب الذيــن طلــب المحقــق العدل

ومنها ما يتعلق بالمسؤولين اآلخرين:
ــواب،  ــس الن ــتثنائية لمجل ــاد االس ــي دورة االنعق ــدة، تنته ــة جدي ــكيل حكوم ــال تش ــي ح ف
المجلــس خــارج دورات  )، فيصبــح  أعمــال(    أتــت بســبب وجــود حكومــة تصريــف  والتــي 
االنعقــاد(    )، وال حصانــة للنائــب خــارج تلــك الــدورات(    ). وبالتالــي، يســتطيع المحقــق العدلــي 
مالحقــة النــواب مــن دون طلــب رفــع الحصانــة. إال أن هــذا األمــر قــد يواجــه باجتهــادات 
كثيــرة، مــن بينهــا موضــوع العريضــة، التــي ُقدمــت لمحاكمــة الــوزراء الســابقين أمــام 

المجلس األعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء

عة ثالثًا: السيناريوهات الُمتوَقّ

(   ) تنــّص المــادة 69 مــن الدســتور اللبنانــي، علــى أنــه عنــد اســتقالة الح�ومــة أو اعت�ارهــا مســتقيلة «�ص�ــح مجلــس النــواب ح�مــًا فــي دورة 
انعقاد استثنائ�ة حتى تأل�� ح�ومة جدیدة وَنْيلها الثقة».

(   ) �حسب المادة 32 من الدستور، �جتمع المجلس في �ل سنة في عقدین عادیين، حيث یبدأ العقد األول یوم الثالثاء الذ� یلي الخامس 
عشــر مــن شــهر آذار/مــارس وتتوالــى جلســاته حتــى نها�ــة شــهر أ�ار/مایــو، ��مــا یبــدأ العقــد الثانــي یــوم الثالثــاء الــذ� یلــي الخامــس عشــر مــن 

شهر تشر�ن األول/ أكتو�ر، وتخصص جلساته لل�حث في الموازنة والتصو�ت عليها قبل �ل عمل آخر، وتدوم مدة العقد إلى آِخر السنة.
(   ) ینــّص الدســتور اللبنانــي، فــي مادتــه األر�عيــن، علــى أنــه ال �جــوز فــي أثنــاء دور االنعقــاد اتخــاذ إجــراءات جزائ�ــة نحــو أ� عضــو مــن 

أعضاء المجلس أو إلقاء ال��ض عل�ه إذا اقترف جرمًا جزائ�ًا إال �إذن المجلس، ما خال حالة التل�س �الجر�مة (الجرم المشهود).

١٧
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(    ) االتهــام أمــام المجلــس األعلــى لمحاكمــة الرؤســاء والــوزراء �حتــاج إلــى أكثر�ــة الثلثيــن فــي مجلــس النــواب، و�التالــي فهــو �حاجــة إلــى تواُفــق 
س�اســي. فهــل �م�ــن تأميــن النصــاب أم ســيتّم تعطيلــه؟ فــي لبنــان، موضــوع منــع النصــاب، أو مــا �عــرف بــــتطيير النصــاب، أمــر شــائع، وقــد 
جــر� علــى مــد� أكثــر مــن ســنتين فــي جلســات انتخــاب رئ�ــس الجمهور�ــة �عــد انتهــاء وال�ــة الرئ�ــس م�شــال ســل�مان، حيــث لــم یؤمــن النصــاب 
إال �عــد تســو�ة س�اســ�ة أدت إلــى انتخــاب م�شــال عــون رئ�ســًا عــام 2016. وُ�ذ�ــر أن المجلــس األعلــى لمحاكمــة الرؤســاء والــوزراء مــارس 

صالح�اته مرتين فقط، لكنه لم ُ�فِض إلى أ� محاكمة.
(   ) ظهــرت فــي اإلعــالم أخ�ــار عــن لقــاءات عــدة أجراهــا القاضــي الب�طــار فــي القصــر الجمهــور� مــع ســل�م جر�صاتــي، مستشــار الرئ�ــس، 

فضًال عن اتهامه بتسر�ب مضمون التح��قات. 

١٩

٢٠

الســيناريو الثانــي فيمــا يخــص النــواب الثالثــة الُمالَحقيــن، يتمثــل فــي ســير مجلــس النــواب فــي 
ــيصطدم  ــار س ــو مس ــم، وه ــوزراء لمحاكمته ــاء وال ــة الرؤس ــى لمحاكم ــس أعل ــف مجل تألي
بموضــوع النصــاب، فــي كل مراحــل المحاكمــة، وعلــى األرجــح أنــه ســيطول جــدًا، ومــن 

الصعب أن يصل إلى أي نتيجة(    ). 
فيمــا يتعلــق بمديــر عــاّم األمــن العــاّم اللــواء "عبــاس إبراهيــم"، الــذي نــال قســطًا كبيــرًا مــن 
ــح أن ُيســمح  ــر المرَجّ ــا انفجــار المرفــأ، فمــن غي التركيــز فــي اإلعــالم ومــن ِقبــل أهالــي ضحاي
ــة الضــوء  ــة العامــة التمييزي ــو منحــت النياب ــي، حتــى ل ــه أمــام المحقــق العدل سياســيًا بمثول
األخضــر لذلــك، إال بعــد ضمانــات باعتبــاره شــاهدًا ال أكثــر. وال يختلــف األمــر فيمــا يتعلــق بمديــر 

عاّم أمن الدولة اللواء "طوني صليبا".
فيمــا يتعلــق بالمســؤولين الســابقين اآلخريــن، فُيرجــح مثــول بعضهــم أمــام المحقــق 
العدلــي، لكــن مــن دون إمكانيــة اتخــاذ قــرار بتوقيــف الكبــار منهــم. وُيشــار إلــى أنــه يجــري 
الحديــث فــي أروقــة السياســة اللبنانيــة أن معظــم المســؤولين الســابقين -وبشــكل خــاص 
األمنيــون منهــم- لديهــم الكثيــر مــن األســرار، وبالتالــي ســتتّم حمايتهــم مــن ِقبــل َمــن ال 

يرغب في خروج هذه األسرار إلى العلن.

 ســيناريو آخــر يمكــن أن يظهــر وهــو الضغــط علــى المحقــق العدلــي بشــتى الطــرق، إلجبــاره 
علــى التنحــي عــن القضيــة، أو حتــى العمــل علــى تنحيتــه اســتنادًا إلــى اجتهــادات يمكــن أن تظهر 
فجــأة(   ). وهــذا األمــر ُيكســب الذيــن ال يرغبــون فــي أن يمضــي التحقيــق ُقُدمــًا، وقتــًا 

للمماطلة والتسويف قبل تعيين السلطات المختصة محققًا عدليًا آخر. 

كل هــذه الســيناريوهات الســابقة تفتــح البــاب لســيناريو غيــر ُمســتبَعد، وهــو حــدوث ضغــط 
ــر  ــذا األم ــروت. وه ــأ بي ــار مرف ــة بانفج ــة خاص ــة دولي ــيس محكم ــى تأس ــؤدي إل ــا ي ــي ربم دول
يرتبــط بالعالقــة بيــن المجتمــع الدولــي والمســؤولين السياســيين اللبنانييــن، إذ كلمــا كانــت 
هــذه العالقــة أفضــل، اســُتبعد خيــار المحكمــة الدوليــة. لكــن، حتــى لــو تــّم تأســيس محكمــة 

دولية، فإن األمر سيطول لسنوات.

ــر،  ــي ضحايــا التفجي ــع بقــوة، حيــث ســيلجأ أهال ــركات الشــعبية ُمتوَقّ ســيناريو تصاُعــد التح
تلــك  أن  علمــًا  الميدانيــة،  كاتهــم  تحُرّ ُمضاَعفــة  إلــى  العدالــة،  بتحقيــق  يطالبــون  الذيــن 
التحــركات تحولــت فــي األيــام الماضيــة إلــى ِصدامــات مــع القــوى األمنيــة مثلمــا حصــل أمــام 
ــر الداخليــة فــي حكومــة تصريــف األعمــال "محمــد فهمــي"،  ــذي يســكن فيــه وزي المبنــى ال

على خلفية عدم إعطائه اإلذن بمالحقة مدير عاّم األمن العاّم اللواء "عباس إبراهيم". 
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كات  ــع أن تشــهد الذكــرى األولــى لالنفجــار، فــي الرابــع مــن آب/أغســطس تحــُرّ ومــن الُمتوَقّ
واســعة ألهالــي ضحايــا التفجيــر، بمشــاركة مواطنيــن لبنانييــن مناهضيــن للســلطة. لكــن هذا 
األمــر مــن الُمســتبَعد أن ُيحــدث تأثيــرًا فــي َمســار التحقيقــات، خصوصــًا أن األطــراف الُمالَحقــة 

كات مضاّدة واسعة. بتلك التحقيقات لديها أنصارها أيضًا، وقد تلجأ إلى تحُرّ

أن مــا جــرى -ويجــري- حاليــًا فــي تحقيقــات انفجــار مرفــأ بيــروت، أثبــت أنــه 
يهــّز  أن  كبيــرًا،  كان  مهمــا  حــدث  وأي  انفجــار  ألي  الســهل  مــن  ليــس 
ــن  ــويف م ــة والتس ــى المماطل ــادرة عل ــة الق ــية اللبناني ــة السياس المنظوم
ــالل  ــن خ ــرى: م ــارة أخ ــي، وبعب ــي- القضائ ــي -األمن ــف السياس ــالل التحال خ

الضبط السياسي لكل من األمن والقضاء.
والنتيجــة أنــه مــن ِشــبه المســتحيل أن يتــّم وصــول التحقيقــات فــي انفجــار 
ــع أن تضيــع  مرفــأ بيــروت، إلــى خاتمــة واضحــة وصريحــة، إذ مــن الُمتوَقّ
القضيــة فــي َأتــون السياســة واألزمــات المتعــددة علــى الســاحة اللبنانيــة، 
ــار  ــن الصغ ــض الموظفي ــبة بع ــوال ُمحاَس ــن األح ــي أحس ــّم ف ــد تت ــا ق فيم
النيابيــة  االنتخابــات  اقتــراب  بجرائــم اإلهمــال والتقصيــر، خصوصــًا مــع 

رة الربيع المقبل.  الُمقَرّ

الخـالصـة
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