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 "التئام جراح إنفجار بيروت"
ملحق يصدر عن مرشوع »بناء السالم يف لبنان« التابع لربنامج األمم املتحدة 
اإلمنايئ بتمويل من أملانيا من خالل البنك األملاين للتنمية )KfW(، ويوزّع مع 

جريدة »النهار« بنسخته العربية، ومع جريدة The Daily Star بنسخته 
اإلنكليزية، ومع جريدة L’Orient-Le Jour بنسخته الفرنسية. 

يجمع امللحق عدداً من الكتّاب والصحافيني واإلعالميني والباحثني والفنانني املقيمني 
يف لبنان، ويعالج قضايا تتعلق بالسلم األهيل باإلضافة اىل انعكاسات األزمة السورية 
عن  بعيداً  موضوعية  مقاربات  يف  والسوريني،  اللبنانيني  بني  والعالقات  لبنان  عىل 

خطاب الكراهية.

في لبنان

سوء التنسيق بين المعنيين يصّعب المهّمة
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معاناة الصحافة اللبنانية عند أمّس الحاجة إليها
نديم الالديك   رئيس تحرير صحيفة "الدايلي ستار" 

مل يكن لبنان يف أّي وقت من تاريخه، أكرث حاجة إىل معلومات موثوقة تقّدمها وسائل إعالمه اإلخباريّة املعتمدة، ال سيّام الصحف املوثوقة. ومع غرق 
البالد يف دّوامة العواصف املتعّددة، يستميت املواطنون من أجل الحصول عىل الحقائق وعىل صورة دقيقة ملا يحدث عىل األرض، ورّبا األهّم من ذلك 
ملا مل يحدث بعد. ومع ذلك، فمن املؤسف يف هذه املرحلة الحاسمة من تاريخ لبنان، أن تكون وسائل اإلعالم معرّضة للآميس نفسها التي تعصف بالبالد، 
يف أكرث حاالتها حرماناً، وتعاين من رضبٍة تلو األخرى إىل أن تكاد أصواتها تختنق. ال يخفى عىل أحد، أّن الصحف التقليديّة كانت عاملياً يف تراجع منذ 
سنوات بسبب اإلنتشار املتزايد لوسائل التواصل االجتامعي وظهور املنّصات الرقميّة. وبطبيعة الحال، أّدى التحّول الذي أعقب ذلك، يف تفضيل القرّاء 
للمصادر عرب شبكة اإلنرتنت إىل تقلّص عائدات إعالنات املنشورات املطبوعة. غري أّن الصعوبات كانت أشّد حّدة يف لبنان. إذ كانت صناعة اإلعالم تكافح 
بالفعل قبل اإلحتجاجات التي اندلعت يف 17 ترشين األول من العام املايض، ولكن ما تالها من شلل إقتصادي وأزمة ماليّة وقيود، زاد يف تعطيل ما 
تبّقى من إيرادات ميكن الحديث عنها، وال سيّام من القطاع املرصيف، وهو مصدر رئييس إليرادات اإلعالنات للصحف ووسائل اإلعالم األخرى. وقد أّدى 
اإلغالق عىل مستوى البالد إثر الكشف عن حاالت "كوفيد-19" يف لبنان إىل تفاقم األمور، ماّم زاد من تقييد اإلقتصاد وجعل فكرة إيرادات اإلعالنات 
املستقبليّة غري محتملة. وحتى الدعم املايل من السبل السياسيّة، وهي املصادر التقليديّة لدخل وسائل اإلعالم يف املنطقة، قد نضب. ثم جاء اإلنفجار 
املدّمر يف مرفأ بريوت، الذي أّدى إىل جانب مقتل ما يقارب الـ200 شخص، وإصابة اآلالف، وتدمري آالف املنازل يف جميع أنحاء العاصمة، إىل إلحاق 
أرضار ماديّة بكاتب وسائل اإلعالم األساسية املعتمدة با فيها صحيفتا "داييل ستار" و"النهار"، يف وقٍت كانتا تكافحان فيه من أجل البقاء، علامً أنهام 
غري قادرتني حالياً عىل تغطية مصاريفهام. ويف الوقت نفسه، يف حني أّن وسائل اإلعالم املوثوقة يف البالد تسعى جاهدة إلصالح األرضار، فإّن قنوات 
التواصل اإلجتامعي تكتسحها األخبار املزيّفة التّي تشّوه الواقع، وتفسد تصّور الناس يف وقٍت يحتاجون فيه بشّدة إىل معرفة ما يحدث فعليّاً. ومع 
افتقار منابر اإلعالم املعتمدة إىل املوارد الالزمة لتقديم املعلومات بشكٍل احرتايف، يتعرّض الجمهور ملحتوى كاذب ومتّحيز ومتالعب يزيد من حّدة 
التوتّرات الطائفيّة يف بلٍد بات عىل حافة الهاوية. فضالً عن ذلك، يف بلد يُعرف تقليدياً بأنّه منارة الصحافة الحرّة يف منطقة الرشق األوسط، تزداد القيود 
عىل الحريّات اإلعالميّة يف حني يواجه الصحافيّون، الذين يكافحون من أجل تغطية نفقاتهم مثل أّي شخص آخر إن مل يكن أكرث، دعاوى قضائية ال 
معنى لها، حتى عن أبسط املقاالت واملنشورات والبيانات يف وسائل التواصل االجتامعي. اآلن، وأكرث من أّي وقٍت مىض، تحتاج وسائل اإلعالم املعتمدة 
يف لبنان إىل الدعم للعودة إىل طليعة التقارير اإلخباريّة. إنها بحاجة إىل املساعدة ليك تتمّكن من اخرتاق الشائعات والتلميحات التي تزيد من حّدة 
التوترات، وحجب األخبار امللّفقة التي تعاين منها وسائل التواصل االجتامعي، وليك تغدو مرّة أخرى الوسائط التي يلجأ إليها الناس عندما يكونون يف 

أمّس الحاجة إىل تغطية واقعيّة ونوعيّة.

البدء من الصفر 
 L’Orient-Le Jour "غايب نرص    مدير تحرير المالحق الخاصة في صحيفة "لوريان لوجور 

وكأّن األزمة االقتصادية ووباء كورونا مل يكونا كافيني حتى جاء اإلنفجار املزدوج الذي وقع يف مرفأ بريوت لينكأ جرح اللبنانيني الذين يعانون أساساً 
الكثري. وحتى األمل يف إعادة بناء رسيعة للمناطق املدّمرة معدوم، طاملا أن شيطان اإلنقسامات السياسية ال يزال يفتك بالبلد.

علينا أن نقّر بأن كل يشء يف لبنان، أو تقريباً كل يشء، بحاجة اىل إعادة بناء. وقبل أن نبدأ أعامل التشييد، ونطلق إعادة هيكلة اإلقتصاد وخطط 
والعجز  اإلهامل  املرفأ بشكل صارخ عن حجم  كارثة  لقد كشفت  التفكري.  منهجيّة  برّمتها وبكل  بالرتبية  النظر  نعيد  أن  الهيكليّة، علينا  اإلصالحات 
الذي وصل إىل درجة اإلفتقار إىل جهاز خدمة عامة قادر عىل مساعدة الناس عند األزمات. وتأكيداً عىل ذلك، رأينا التضامن الرائع لسكان املناطق 

املجاورة وجمعيات املجتمع املدين مع سكان األحياء املدّمرة، وإرساعهم يف تقديم املعونات امللّحة، ثم يف إزالة األنقاض والزجاج املكسور.
ومنذ فرتة طويلة، وقبل أن تتعاقب املصائب التي ترضب لبنان اليوم، مل تتمكن الحكومات العديدة املتتالية من إيجاد حلول ذات مصداقية للحاجات 

األساسيّة، مثل الكهرباء، واملياه، والهاتف، وإدارة النفايات املنزلية، وال ننىس طبعاً األمن والسالمة، وأسئلة كثرية أخرى يف تعريف ما يسّمى الدولة.
لطاملا كانت األولويّة للسجال السيايس. ال شك يف أن حرية النقاش عالمة من عالمات الصحة الدميقراطية، ولكن الجدال ال ميكن أن يكون غاية يف 
حد ذاته، وعند نقطة ما، ال بد من اتخاذ خطوات. أما الدولة اللبنانية، التي نشأت عىل رضورة اإلجامع يف كل حني ولألبد، وإن وصل األمر اىل درجة 
املهزلة، محكوم عليها أن تعيش تقاعساً أبدياً. ويف مواجهة الدولة الغائبة التي مل يبَق منها سوى الهيكل الدستوري، إعتاد اللبنانيون أن يعتمدوا عىل 
أنفسهم فقط. وإذا كان رّد الفعل إزاء اإلهامل العام قد ولّد مبادرات جميلة ترتكز عىل املعرفة، والتآزر املتبادل والتضامن، إالّ أنه ويف كثري من األحيان 
قد يولّد العكس، فيكون رديفاً لإلستخفاف، واألنانيّة، ونقص التحرض، وبالنسبة إىل البعض محّفزاً للغش والخدعة. وليس يف ذلك ما يدعو للدهشة، 
فاملثل يأيت من األعىل؟. كيف لنا أن نأمل يف أي يشء آخر، عندما تكون الدولة قد استقالت عملياً منذ أكرث من خمسني عاماً، وتّم إطالق السكان يف 

الربية؟. بالطبع، مل يعد األمر سيّان منذ الرابع من آب. مل يعد لدينا سوى الرجاء بأّن اآليت قد يحمل معه بريق أمل.

النهوض بلبنان قدمًا
سيلني مويرود

المتحدة  األمم  لبرنامج  المقيمة  الممثلة 
باإلنابة  لبنان  في  اإلنمائي 

إّن االنفجار الذي هّز مرفأ بريوت يف 4 آب 2020، قد يشّكل نقطة تحّول حاسمة 
بالنسبة إىل لبنان بأرسه. فقد أّدى إىل الكشف عن التوازنات الهّشة الحاليّة التي 
أيضاً  أخفت تصّدعات هيكليّة، بعضها له جذور عميقة يف املايض. وقد ميّهد 
إىل اعتامد سبل جديدة للتفكري حول كيفيّة دعم تعايف الشعب اللبناين؛ ورّبا 
تنتظرها من  التي  الضخمة  املهّمة  إىل  النظر  الفاعلة يف  الجّهات  كافة  يساعد 
خالل منظور يركّز عىل املستقبل، ويتمحور حول الناس، ويطرح أفكاراً جديدة، 
ويسلّط الضوء عىل األفكار القدمية بغية النهوض بلبنان قدماً. فبعد عقٍد من 
الناجمة عن اآلثار غري املبارشة للرصاع يف سوريا، جاء هذا اإلنفجار  املشّقات 
وسط أزمات أخرى: إقتصاد متضائل يقرتب برسعة من اإلنهيار أثار احتجاجات 
غري مسبوقة تطالب باملساءلة والشفافيّة والشمول، وتفّش جائحة عاملية غري 
يف  البرشيّة  التنمية  عىل  بشّدة  األزمات  هذه  أثّرت  لقد  تنحرس.  ال  مسبوقة 
لبنان، واختربت قدرات الشعب اللبناين عىل التكيّف بشكٍل يفوق طاقته. وعىل 
الصعيد العاملي، تسبّبت اآلثار املبارشة لجائحة كوفيد-19 عىل الصّحة، إىل جانب 
التعليم والنشاط  التي كانت رضورية الحتواء تفّش املرض عىل  التدابري  تأثري 
اإلقتصادي، إىل تراجع التنمية البرشيّة هذا العام للمرّة األوىل منذ أن استحدث 
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ مؤرّشه للتنمية البرشية يف العام 1990.  ويف لبنان، 
كام يف سائر العامل، كشفت أزمة جائحة فريوس كورونا عن هشاشة هيكليّة يف 
النظم الصحيّة وعدم استعداد منهجي لرتتيبات الحوكمة الالزمة للتعامل مع 
الضعف  مواطن  أنّها كشفت عن  ذلك،  واألهّم من  الكربى.  األزمة  مثل هذه 
وأوجه عدم املساواة السائدة وزادت من حّدتها. وقد أثّرت األزمة عىل الجميع، 
ولكن ليس بالطريقة نفسها، وال بالقدر نفسه. فقد كانت الفئات األكرث ضعفاً 
هي األكرث ترّضراً: املجتمعات الفقرية، والالجئون، والعاّمل املهاجرون، والفئات 
تؤّدي أوجه  النساء والفتيات. وقد  التي تعاين من عدم مساواة منهجيّة مثل 
عدم املساواة أيضاً إىل تفاقم التوتّرات الطائفية وتهديد اإلستقرار االجتامعي. 
وميكن قول الشء نفسه عن آثار األزمة اإلقتصادية ومؤّخراً عن إنفجار املرفأ. 
كام تؤّدي األزمات أيضاً إىل تعزيز نزعة شبه بدائيّة إىل التضامن. إذ يف جميع 
األزمات األخرية يف لبنان، شهدنا تعبئة مجتمعيّة ضّد عدم املساواة، مع تشكيك 
الناس يف التوزيع املَسلَّم به للرثوة، والخدمات، وشبكات الحامية اإلجتامعية، 
والدعوة إىل التغيري عىل أساس املساواة والتضامن واإلستدامة.  وباعتامد انفجار 
املرفأ كنقطة انطالق، تأيت املقاالت يف هذا اإلصدار من امللحق يف هذا السياق، 
حيث تدرس آثار األزمات املتعّددة واملتفاقمة يف لبنان. وهي تدعونا إىل إعادة 
النظر يف املوروثات املاضية، والتفكري من جديد يف اإلمكانات والسبل الجديدة. 
يتعنّي  السابقة؛ وكيف  باالستفادة من تجارب األزمات  يتعلّق  سواء كان األمر 
عىل املجتمع الدويل تحويل دعمه؛ وأدوار جديدة للمغرتبني اللبنانيني املهّمني 
للغاية؛ والفهم املتعاطف لوجهات نظر الالجئني؛ أو توّجهات جديدة ملعالجة 
القضايا األساسيّة مثل اإلنتامء، أو الحفاظ عىل الرتاث الحرضي الحّي، أو إدارة 
التفكري يف املستقبل،  مخاطر الكوارث، فإّن مجموعة املقاالت هنا تدفعنا إىل 
با يتجاوز "العمل كاملعتاد"، حيث نفّكر يف كيفيّة توحيد الصّف للمساهمة يف 

النهوض بلبنان قدماً.

.)UNDP Lebanon( حقوق الطبع © 2020. جميع الحقوق محفوظة لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ يف لبنان

إن املقاالت والتحقيقات واملقابالت وغريها مام ورد يف هذا امللحق ال تعرّب بالرضورة عن آراء برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ واليونيسف وال تعكس وجهة نظر الربنامجني. ويتحّمل كتّاب املقاالت وحدهم املسؤولية عام ورد فيها.

توزيع املواد يف هذا العدد خضع العتبارات تحريرية.

الكّل يتأّهب لدعم بيروت
ساشا ستادتلر   مدير البنك األلماني للتنمية )KfW(، لبنان

ال توجد كلامت تصف املأساة الرهيبة التي أصابت بريوت يف 4 آب. إّن مشاهد الدمار يف أعقاب اإلنفجار، أعادت إىل أذهان الناس الذكريات التي ال 
تزال حيّة للحرب األهلية مع تفّكك األرس، وفقدان املنازل واألعامل، والخوف عىل املستقبل. ومع اقرتانها بأسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البالد وجائحة 
كوفيد-19 التي يبدو أنها خرجت عن نطاق السيطرة، بدت التّوقعات قامتة بالفعل بالنسبة إىل البالد. ومع ذلك، كشفت املأساة عن العديد من 
األصدقاء الذين ميكن للبنان أن يعّول عليهم؛ أصدقاء بن فيهم املتطّوعون الذين توافدوا من مختلف أنحاء البالد إىل العاصمة الجريحة ملساعدة 
الضحايا، واملغرتبون اللبنانيّون الذين حشدوا الدعم عرب اإلنرتنت، والحكومات األجنبية التي أرسلت املساعدات بأّي طريقة ممكنة، حتّى يف حني 

كان مرفأ بريوت ال يزال يكافح من أجل التعايف. 
وقال وزير الخارجية األملانية هايكو ماس، أّن أملانيا "لن ترتك سّكان بريوت يف هذه املحنة"، متعّهداً بتقديم 20 مليون يورو إضافية يف شكل مساعدات 
إنسانيّة وصناديق للتعاون اإلمنايئ. ويف مواجهة كارثة بهذا الحجم، تتمثّل األولويّات األكرث إلحاحاً يف توفري الحاجات األساسيّة مثل اإلمدادات الطبيّة 
والغذاء واملأوى لجميع املنكوبني، قبل استعادة ثقتهم يف مستقبٍل أفضل من خالل إيجاد سبل العيش، وتعزيز اإلدماج اإلقتصادي األفضل، ومعالجة 
الجروح النفسيّة. ويف مثل هذه األوقات من عدم اليقني املتزايد، فإّن خطراً آخر أكرث رضراً يهّدد حياة الناس ورفاهيّتهم: األخبار املزيّفة التي تنرش 
الذعر وتغّذي العنف. ومن بني الطرق التي تكاتفنا بها مع العديد من أصدقاء لبنان، املساعدة يف مكافحة "وباء املعلومات املضلّلة" هذا. ويقوم 
البنك األملاين للتنمية )KfWً(، من خالل برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، بتمويل دورات تدريبيّة ملحّرري ومراسيل الوكالة الوطنية لإلعالم عىل مكافحة 
األخبار املزيّفة. وباستخدام أدواتهم ومعارفهم املكتسبة حديثاً، بدأ صحافيّو الوكالة الوطنية لإلعالم بتشغيل موقع إلكرتوين مخّصص إلكتشاف وفضح 
األخبار املزيّفة التي تتمحور حول صّحة الناس. ومع استمرار تتابع األحداث وتحريفها، تعّد املساحات اإلعالميّة اآلمنة واإليجابيّة أمراً حيويّاً لتعزيز 
الحوار البّناء والحّد من عدم املساواة. إّن ملحق "بناء السالم يف لبنان" الذي تقرأونه هو واحٌد من هذه املساحات. يصدر امللحق بتمويل من أملانيا 
من خالل البنك األملاين للتنمية )KfW(، ومن خالل الرؤية املشرتكة لبناء السالم التي يشارك فيها الصحافيّون والناشطون والباحثون والفّنانون يف 
لبنان. وبينام ال يزال من املمكن سامع األصوات الداعية للسالم، فإّن الفاعلني من أجل التغيري اإليجايب ما زال يف إمكانهم كتابة مستقبل مرشق للبنان، 

بوقوفهم متّحدين وفقاً لكلامت النشيد الوطني اللبناين األوىل، كام أظهروا من خالل أدائهم الجيّد يف أعقاب اإلنفجار: "كلّنا للوطن".

إعالمنا ليس مكسر عصا
غسان حجار   مدير تحرير صحيفة "النهار"

يجب االّ ميّر انفجار املرفأ يف 4 آب 2020 مرور الكرام، والتساهل حياله، ومحاولة 
التأثري عىل وسائل االعالم وترهيبها عرب اتهامها بالتضخيم وإثارة الرأي العام. يف كل 
مرة، يحاول السياسيّون أن يرموا أثقال خطاياهم واهاملهم وتواطئهم عىل االعالم. 
وهم عىل العادة نفسها، يطلبون الخدمة اإلعالمية، ويتواطأون مع اعالميني، لكنهم 
وأولياء  وأحزابهم  كتلهم  رؤساء  منهم  استاء  أو  املرجوة،  النتيجة  يحققوا  مل  إذا 
االنفجار  مع  الدقة.  وعدم  بالتحريف  إيّاه  متهمني  اإلعالم،  إنقلبوا عىل  نعمتهم، 
الناس، نفسياً وجسدياً  الذي مل ميّر وقت كاف للتخفيف من وطأته عىل  الكبري، 
ومادياً، حاول السياسيّون التنصل من املسؤولية، وحتى اليوم مل تحدد التحقيقات 
كأن  اإلثارة،  عدم  االعالم  التمني عىل  إىل  باملسؤولني  حدا  ما  الفعليّة،  املسؤولية 
انسان بريء، وجرحت 6000 آخرين،  التي قتلت 200  املؤسسات االعالمية هي 
ألف وحدة سكنية، ودّمرت  ألف من مساكنهم، وخّربت 70  ورشّدت نحو 300 
مؤسسات اقتصادية، وتسبّبت باألذى املعنوي لنصف الشعب اللبناين. نيس هؤالء 
أن االعالم العاملي نقل املشاهد الحيّة من بريوت، وتناىس هؤالء أن السلطة هللت 
أن  يعرتف هؤالء  وال  لبنان،  عن  العزلة  فك  أنه ساهم يف  اعتربت  ألنها  لالنفجار 
االعالم ساهم يف توفري املساعدات للبنان. اإلعالم اللبناين نقل وجع الناس، هؤالء 
الذين هم أهله وجريانه واقاربه، هؤالء الذين ال صوت لهم، وال يصغي أحد اليهم، 
لوال الضغط االعالمي، فهل تريد السلطة قمع الناس ومنعهم من البكاء والرصيخ؟ 
هل متنع والدة أن تبيك وحيدها؟. ليس االعالم الذي تسبّب باملصيبة، لكنه قام 

بواجبه األخالقي والضمريي.. واألهم املهني. فشكراً لالعالميني الزمالء. 



3 في لبنانالعدد رقم 25، أيلول 2020، "التئام جراح إنفجار بريوت"العدد رقم 25، أيلول 2020، "التئام جراح إنفجار بريوت" ملحق
إدارة مخاطر الكوارث

انفجار مرفأ بريوت  التعامل مع كارثة  الرسمي يف  التخبّط  بدا واضحاً 

يف 4 آب 2020، والتي مل تُدار وفق مستلزمات اتفاقية "سنداي" إلدارة 

غياب  وسط   ،2015 العام  يف  لبنان  عليها  وقّع  التي  الكوارث  مخاطر 

التنسيق ما بني جميع األجهزة العاملة يف امليدان. 

جميع  عىل  وجديداً  حكراً  ليس  والداين  للقايص  الواضح  التخبّط  هذا 

الوزارات واإلدارات التي نفضت أيديها من تحّمل املسؤولية عن كارثة 

يف  عاملياً  الالفت  لبنان  نشاط  من  الرغم  وعىل  الحجم.  بهذا  وطنيّة 

الخمس  السنوات  مدى  عىل  الكوارث  إلدارة  الوطنية  الخطط  تحضري 

املاضية، إاّل أّن عدم تفعيل عمل وحدة إدارة مخاطر الكوارث، انعكس 

سلباً يف االستجابة للكارثة، ناتجاً منه التأّخر يف تكليف "الجيش اللبناين 

بإدارة الكارثة يف اليوم التايل"، بحسب ما ورد يف أحد الوسائل اإلعالميّة 

فرق  عمل  عىل  سلباً  انعكس  األجهزة  بني  ما  التنسيق  غياب  املحليّة. 

الدفاع املدين يف  أّن "فرق  العاملة يف امليدان. ويضيف املصدر  اإلنقاذ 

الساعات الـ 48 األوىل مل تكن مزّودة بعدد كاٍف من كّشافات اإلضاءة 

الذي شّكل عقبة كبرية يف  اإلنقاذ، األمر  واآلليّات املخّصصة لعمليات 

البحث عن الناجني تحت الركام، مام اضطّر العنارص إىل التوقّف عن 

البحث مع حلول الليل وانتشال الناجني عرب استخدام أساليب بدائيّة 

وكّشافات هواتفهم املحمولة"، كام أّن "عدم وجود تعليامت وقائية من 

فريوس كوفيد-19 املستجّد )كورونا( ساهم يف رفع عّداد اإلصابات يف 

صفوف املتطّوعني واملتطّوعات بعمليات رفع الردميّات".

األمنية عن  السلطات  اإلنفجار، وغياب  إىل حدوث  أّدت  عّدة  عوامل 

أداء مهامها التي سيكشف عنها التحقيق، مل يُساهم يف التخفيف من 

حّدة املخاطر. يشّدد املصدر نفسه عىل أّن "أحداً مل يقرّص يف اإلستجابة 

الرسمية وعدم  األجهزة  بني  ما  الصالحيات  التخبّط يف  أّن  إاّل  للكارثة، 

العمل بخطط اإلستجابة املوضوعة للتعامل مع الكوارث ترك أثراً سلبياً 

األدوار يف رضب  توزيع  من "عدم  بدءاً  العمليات"، وذلك  عىل جميع 

والتعرُّف  الناجني،  البحث واإلنقاذ عن  آليات  األمني، وتحديد  الطوق 

عىل هويّة الجثث والحصول عىل عيِّنات الحمض النووي، باإلضافة إىل 

عدم إنشاء مركز اتصاالت مركزي". 

ويضيف مصدر آخر أن "الدولة مل تُقيّم بعد "املخاطر املتعّددة" لتحديد 

ُمفتعالً"، وذلك  أو كان  اإلنفجار قد حصل بشكٍل طبيعّي  إذا كان  ما 

اإلغاثيّة  األجهزة  جميع  بني  ما  مشرتكة  عمليات  غرفة  "غياب  بسبب 

والعلميّة واألمنيّة". 

للكارثة  اإلستجابة  املمكن تحسني  "كان من  أنه  إىل  املصدر  كام يشري 

جميع  يف  الكوارث  مع  التعامل  عىل  املدّربة  بالفرق  اإلستعانة  تّم  لو 

القطاعات"، خصوصاً أّن "محاكاة مامثلة حصلت قبل سنوات للتدريب 

لكّن  العامة"،  املرافق  أحد  يف  إنفجار  حدوث  لكارثة  اإلستجابة  عىل 

فّسوح  مبنى  انهيار  األذهان مشهد  إىل  أعاد  الرسمي  "التخبّط  مشهد 

آنذاك  شخصاً   27 ومرصع  األرشفية،  يف   2012 األول  كانون   15 ليلة 

بسبب عدم التنسيق". 

هل تتحّمل بلدية بريوت مسؤولية جزئية؟   

إىل  املرفأ  انفجار  يف  جزئية  مسؤولية  بريوت  بلدية  تتحّمل  محليّاً، 

جانب األجهزة الرسمية األخرى. وتحّدد املادة 49 من قانون البلديات 

مسؤولية "املجلس البلدي يف مراقبة سري املرافق العاّمة، وإعداد تقارير 

بريوت(،  مرفأ  املعنية")ومن ضمنها  اإلدارات  إىل  فيها  العمل  عن سري 

الدولية  "املنظمة  ممثّل  سليامن،  أندريه  الدكتور  إليه  يشري  ما  وفق 

للتقرير عن الدميقراطية يف لبنان" يف حديث خاص. ويضيف أّن مهمة 

"رئيس السلطة التنفيذية يف بلدية بريوت أّي املحافظ، اإلهتامم بوسائل 

مصلحة  وتنظيم  املياه  وطغيان  واإلنفجارات  الحرائق  من  الوقاية 

التي تُخزّن فيها املواد املتفّجرة واملحروقات  املطافئ ومراقبة األماكن 

املادة 74  الوقاية منها، وفق  وتحديد كميّاتها وكيفيّة تخزينها، وسبل 

من القانون نفسه".

ويشري سليامن إىل أّن "املرفق العاملي للحّد من الكوارث والتعايف منها 

)RRDFG(" سبق ودرّب األجهزة املعنيّة يف البلدية عىل كيفية التعامل 

مع الكوارث ضمن برنامج "املخطّط الشامل للمرونة الحرضية الشاملة 

ملدينة بريوت" يف العام 2018، بتمويل بلغت قيمته مليون ومئة ألف 

والصالبة  الصمود  عىل  والقدرة  املرونة  عىل  للتدريب  أمرييك،  دوالر 

املدينيّة"، إاّل أنها "مل تُطبّق عندما وقعت الكارثة". 

نقابة املهندسني متسح األرضار

الهيئات والنقابات مل تقف متفرّجة عىل دمار بريوت، فقد تطّوع 1200 

مهندس من نقابة املهندسني ملساعدة الجيش اللبناين يف مسح املنشآت 

السكنية والجسور املترّضرة. يقول املهندس فراس مرتىض، رئيس رابطة 

املهندسني األخّصائيني يف نقابة املهندسني يف حديث خاص، إن "40 فرقة 

من املهندسني ساعدت الجيش عىل مسح األرضار التي طالت املنشآت، 

وقد توزّعوا عىل 97 منطقة، ملسح ما يزيد عن 1500 مبنى باإلضافة 

إىل معاينة الجسور، وتّم رفع املعلومات إىل خادٍم خاص عىل االنرتنت 

تديره النقابة والجيش من خالل تطبيق هاتفي، باإلضافة إىل تشكيل 

غرفة عمليات مشرتكة ما بينهام"، األمر الذي سيساعد الجهات املعنيّة 

املحليّة والدوليّة يف تسهيل إعادة إعامر ما تهّدم من املباين. 

ما العمل؟

بعد وقوع الكارثة بات ملزماً العمل عىل "إعادة البناء بشكل أفضل" 

بحسب ما يشري إليه املصدر املطلّع، مضيفاً أن "هناك رضورة للتعويض 

الطويل،  املدى  عىل  االنفجار  من  ونفسياً  اقتصادياً  املترّضرين  عىل 

الصغرية  الرشكات  دعم  عرب  االقتصادية  العجلة  تحريك  يف  واملساعدة 

الذين  الناشئة، وإعادة توفري فرص عمل لجميع األشخاص  واملتوسطة 

فقدوا وظائفهم وأماكن عملهم"، موّضحاً أنه "يجب إعادة بناء املباين 

السكنيّة، املراكز الحكوميّة والخاّصة بطريقة هندسيّة أكرث صالبة كونها 

األكرث عرضة ملوجات التسونامي والهزّات األرضيّة". 

إنفجار بيروت: كيف أدارت الدولة الكارثة؟ 

صحافي   بيئي
مصطفى رعد
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مساعدات دولية

كل  عىل  خسائر  بريوت  برفأ  عصف  الذي  املدّوي  اإلنفجار  سّجل 

والتلكؤ،  الهشاشة  غاية  يف  سياسيّة  بنية  عن  وكشف  املستويات، 

عجزت عن مواجهة الكارثة التي أملّت بالبلد والتي ترافقت مع األزمة 

اإلقتصادية األسوأ يف تاريخ لبنان ومع التفّش املتزايد لكورونا. ال مفّر 

من مالحظة غياب الدور الرسمي يف مشهد ما بعد اإلنفجار. إذ غابت 

األجهزة الحكوميّة عن أداء مهامها، ومل نشهد دوراً فّعاالً مبادراً للبلديات 

أو تجهيزاً للمستشفيات العامة عىل الرغم من الحاجة املاّسة إلسعاف 

املصابني الذين مل يجدوا مكاناً. يف املقابل، رأينا أناساً ال يتبعون ألجهزة 

الدولة يسعفون الجرحى، ينقذون العالقني تحت الركام، ويبادرون إىل 

يف  هذا  املترّضرين. حصل  عىل  املساعدات  وتوزيع  الطرقات  تنظيف 

ظل غياب ألّي دور رسمي فّعال يف اإلنقاذ، ويف املساعدة وجالء الدمار. 

إكتفت الحكومة باإلستقالة بعد أيام من اإلنفجار، من دون أي محاولة 

لتحّمل مسؤوليات جادة.

املجتمع الدويل العباً يف مشهد ما بعد االنفجار 
خالل األشهر املاضية، إنغلقت الكثري من الدول عىل نفسها يف محاوالتها 

من  تتعّمق  االقتصادية  اللبنانية  األزمة  مام جعل  كورونا،  من  للنجاة 

السياسيّة  العوامل  إىل  باإلضافة  لإلنقاذ،  خارجي  تدخل  أّي  دون 

اإلقليميّة التي عّززت الجمود الدويل حيال لبنان. لكن من الواضح أن 

حجم اإلنفجار حرّك هذا الجمود، فالحدث نفسه كان مرعباً والصدمة 

العاملية كادت أال تقل عن الصدمة الداخلية.

ويف سياق قراءة تحرّكات املجتمع الدويل، ال بّد من إلقاء الضوء عىل 

املبادرات التي اتخذتها منظامت األمم املتحدة، والدعوات التي خرجت 

من املنظامت العامليّة من أجل احتواء األزمة عىل أرض الواقع. فمنظامت 

األمم املتحدة املتمثلة يف لبنان بالعديد من الهيئات واملهاّمت، وضعت 

الرؤى والخطط وانطلقت لتنفيذ بعضها بالرشاكة مع منظامت دوليّة 

أخرى، منظامت محليّة ومؤسسات رسميّة. يف هذا املجال، قام برنامج 

األمم املتحدة للتنمية بإجراء مسح شامل يف بريوت، ال سيام يف املناطق 

خطة  الربنامج  وضع  كام  الخسائر.  تقدير  أجل  من  وذلك  املترضرة، 

ملنارصة الخطوات التي ستؤّمن الحامية اإلجتامعية واإلقتصادية لسكان 

بريوت وقام بعملية تقييم للحطام واألرضار البيئيّة، باإلضافة إىل تقديم 

الصحة  منظمة  أما  املحامني.  نقابة  مع  بالتعاون  القانونيّة  املساعدة 

العاملية، فدعت بجديّة إىل األخذ يف اإلعتبار تزامن اإلنفجار من انتشار 

بريوت  سكان  حاجات  مالقاة  إىل  املضاعفة  الحاجة  وبالتايل  كورونا، 

لتجاوز  خطة  بوضع  املنظمة  قامت  كام  الحدثني.  بفعل  املترّضرين 

تحريك  إىل  باإلضافة  والطبيّة،  الجراحيّة  املستلزمات  وتوفري  الصدمة 

املنظامت الطبيّة األهليّة الفاعلة من أجل مداواة الجرحى، ناهيك عن 

النفسيّة، وذلك إستجابة إىل طلب  تجهيز وحدات متخّصصة بالصحة 

وزارة الصحة اللبنانية. باإلضافة اىل ذلك، قامت املنظمة بالتعاون مع 

منظامت عامليّة بتوفري مأوى مؤقت ومبالغ نقدية ملن أصابهم الرضر. 

املضاعف  األثر  إىل  فأشارت  املرأة،  لشؤون  املتحدة  األمم  منظمة  أما 

الرسيعة  االستجابة  يف  داعية  النساء،  عىل  االنفجار  هذا  خلّفه  الذي 

التي أطلقتها إىل تخصيص القسم األكرب من املساعدة للنساء ال سيام 

الدوليّة،  العمل  أّن منظمة  املسؤوالت مبارشة عن رعاية أرسهن. كام 

قامت ضمن برنامجها للتوظيف املكثّف بخلق 100 وظيفة مستعجلة 

ملوظفني لبنانيني والجئني كانوا قد فقدوا وظائفهم بفعل اإلنفجار. هذه 
األماكن  إغاثة  عىل  والعمل  الدمار  بإزالة  بأغلبيتها  مرتبطة  الوظائف 
األكرث ترّضراً. يعمل هذا الربنامج مع بلدية بريوت يف محاولة للوصول 
املسح  إجراء  العمل،  فرص  خسارة  لناحية  املترّضرة  األماكن  أكرث  إىل 
تابعة  أخرى  لجان  مع  بالتعاون  النقدية،  املساعدة  وتقديم  املناسب 
لألمم املتحدة. كام كانت لربنامج الغذاء العاملي خطة يقوم من خاللها 
بتوزيع املساعدات النقديّة عىل العائالت التي تحتاج إىل الغذاء، ويقوم 
بدعم موزّعي الغذاء املحليني من أجل إيصال عيّنات غذائيّة مفقودة. 
بتخصيص  "يونيسيف"  للطفولة  املتحدة  األمم  منظمة  قامت  كذلك 
نقديّة،  نفسيّة،  مساعدات صحيّة،  تقديم  أجل  من  دوالر  ماليني   4.4
وكافية  نظيفة  مياه  وتأمني  سناً،  الصغرية  والفئات  لألطفال  وسكنيّة 
عملية  يف  السن  صغار  بإرشاك  تعنى  برامج  أطلقت  فيام  للعائالت، 
تنظيف املدينة. كام قامت منظمة الـ UN Habitat من خالل وحدة 
لألمم  تابعة  أخرى  منظامت  مع  بالتنسيق  فيها،  العاملة  الطوارئ 
املتحدة، بوضع خطة إلعادة بناء البيوت املهّدمة وإيجاد مأوى للعديد 
من العائالت التي فقدت منازلها بشكل جزيئ أو كامل. كذلك أطلقت 
مبادرة لجمع مخلّفات الدمار التي ال مجال إلعادة تدويرها، من أجل 
املفوضية  أما  السابق.  يف  يجري  كان  ما  بخالف  آمن  بشكل  طمرها 
العليا لشؤون الالجئني، فقد خّصصت مبلغ 35 مليون دوالر ملساعدة 
والحامية خالل  املأوى  تأمني  أجل  واملهاجرين من  الالجئني  املواطنني، 
الرضر  إىل  بيانها  يف  "األونيسكو"  منظمة  تطرّقت  كام  املقبلة.  األشهر 
الثقايف والعمراين الهائل، ودعت إىل العديد من اإلجتامعات مع وحدات 
العمراين  الرضر  لتقدير حجم  متخّصصة  ومنظامت  الثقافة  وزارة  من 
والثقايف، والعمل عىل حّث املجتمع الدويل املانح لتبني إنقاذ وترميم 
الرتاث اللبناين املهّدد. الالفت أن العمل التي قامت به هذه املنظامت 
هو عمل إغايث يف الدرجة األوىل، ما من شأنه أن يريح املجتمع املدين 
اللبناين من هذا العبء، فال يستهلكه وال يأخذه من دوريه يف التنمية 
اإلستعداد  لتظهر  الدوليّة  الترصيحات  إنطلقت  بالتوازي،  واملحاسبة. 
للوقوف إىل جانب الشعب اللبناين. بادرت دول كثرية، تصّدرتها الدول 

العربية بإرسال مستشفيات ميدانيّة ومساعدات مختلفة عرّبت بتفاوت 
عن مدى "إدراك" املحيط اإلقليمي أو الدويل للأمزق الذي ترافق مع 
األغذية،  بني  املساعدات  تراوحت  نفسها.  الكارثة  خلّفته  أو  الكارثة 
الدول عن  أعربت بعض  النفطية... كام  األولية واملواد  املواد  األدوية، 
الكويتيّة  كاملبادرة  املرافق،  بعض  بناء  إعادة  يف  للمبارشة  استعدادها 
لبناء إهراءات القمح املدّمرة يف ظل غياب أي تعليق رسمي من قبل 
السلطة السياسيّة اللبنانيّة. كام انطلقت مبادرة أخرى قطريّة من أجل 
ترميم وإصالح املدارس الرسميّة املترّضرة مبارشة وليس عرب السلطات 
البيوت  ترميم  أبرزها  عدة  مبادرات  الفرنسيون  أطلق  فيام  اللبنانيّة، 
القدمية املترضرة. كذلك برزت دعوات إىل قطع املساعدات املبارشة عن 
الدولة اللبنانية وأجهزتها وإرسالها بدالً من ذلك إىل الجمعيّات األهليّة 
رشيحة  بتأييد  حظيت  التي  الخطوة  هذه  الساحات.  يف  املوجودة 
واسعة من اللبنانيني الذين فقدوا الثقة بإدارة السلطة لألمور، حملت 
تشكيكاً من قبل رشيحة أخرى فقدت الثقة بالسلطة والجمعيات عىل 
حد سواء. وقد خرجت األخبار املتواترة حول قيام السلطات اللبنانية 
باإلستيالء عىل املساعدات وبيعها يف األسواق. وسواء كانت هذه األخبار 
ما  اللبناين،  الشعب  بني  الهلع  نرش  إىل  أّدت  قد  فإنها  ال،  أم  صحيحة 
يطرح أسئلة جدية حول مقدار انعدام الثقة بني الشعب والسلطة، ال 
سيام بعد تجارب مؤملة من سوء إدارة الكوارث وسوء توزيع املساعدات 
املسؤولية  يلقي  األمر  هذا  املرفأ.  كارثة  وحتى  األهلية  الحرب  منذ 
عىل الجهات املساعدة لضامن طرق آمنة تؤدي بهذه املساعدات إىل 
محتاجيها من الناس. ويبقى السؤال اليوم، عاّم إذا كان املجتمع الدويل 
ذاتها،  الحاكمة  الطبقة  إنتاج  إعادة  إىل  تؤدي  قد  بطريقة  سيتدخل 
فينتشل السلطة السياسيّة اللبنانيّة عرب رفدها باملساعدات وبالرشعيّة 
الدوليّة التي قد تكسبها القدرة عىل اإلستمراريّة كام يف السابق، أو أنه 

سيتدخل بالقدر الذي لن يؤثر يف محاوالت التغيري إن حصلت. 

المجتمع الدولي وانفجار بيروت
 بين المطلوب، المتوّقع والممكن

فاطمة املوسوي
لبنان  من  باحثة 

"بيروت توداي" تحرير  رئيسة 
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سيبقى إسم بريوت مقرتناً لفرتة طويلة بانفجار املرفأ الذي رشّد ثالث 
مئة ألف شخص وجرح اآلالف وأودى بحياة حواىل مئتي إنسان. 

انفجار 2750 طًنا من نيرتات األمونيوم عىل  بعد مرور أسبوعني عىل 
مقربة من قلب املدينة الصغرية، ال تزال آثار االنفجار واضحة يف كل 
مكان منر فيه، ونراها يف أرضار السيارات التي تتوقف قربنا عند اإلشارة 
الحمراء، ويف الزجاج املكرّس واملكّدس عشوائياً بالقرب من مستوعبات 

القاممة، ويف املباين التي ال تزال تخضع إلزالة الركام.
إىل  العامل  تعاطف  وسيتحّول  املادية  األرضار  إصالح  سيتم  النهاية،  يف 
من  نجوا  الذين  عن  االهتامم  سينرصف  ذلك،  أثناء  ويف  آخر.  مكان 
اإلنفجار ليظلّوا مسكونني بذكريات جديدة عن حرب شّنت عىل بريوت.
ال تختلف تداعيات الحرب املستمرة عن تلك التي عاىن منها آباؤنا بني 
السياسيون  أهلية خاضها  اندلعت حرب  عامي 1975 و1990، عندما 

عينهم الذين ال يزالون يف السلطة حتى يومنا هذا.
التجارية،  أعاملهم  وأغلقوا  منازلهم،  ترك  إىل  الناس  إضطر  املرتني،  يف 
يومهم  اجتياز  نحو  تركيزهم  جّل  ليحّولوا  جانباً  بطموحاتهم  وألقوا 
الذي يعيشونه. شّوهت الحرب األهليّة املباين التاريخيّة بالرصاص، أما 

االنفجار الذي وقع يف 4 آب فقد أىت عليها بالكامل.
يقول مصّور الفيديو الذي يعمل معي يف بريوت، كارم منذر: "أخربين 
الذين عاشوا الحرب األهليّة أنهم مل يروا مثيالً ملا حدث يف انفجار الرابع 
من آب. سنوات من العمل وكل يشء بناه الناس، تّم تدمريه يف بضع 
ثوان". منذ الحرب األهلية، مل تُحاسب الطبقة السياسيّة الحاكمة عىل 
جرامئها. وكذلك األمر بالنسبة إىل جرمية اليوم - وهي أكرب انفجار غري 

عسكري يف التاريخ الحديث - فقد ال تتحقق املساءلة أبداً.
ليوثّق  الشوارع  يجوب  كارم  كان  اإلنفجار،  عىل  ساعة  من  أقل  بعد 
عىل  ليطمنئ  الوقت  بعض  سوى  نفسه  مينح  ومل  اإلنفجار.  خلّفه  ما 

سالمة أحبائه قبل أن يغوص يف العمل. عىل األرض، عاش حالة الخراب 
والفوىض وكأنها مشاهد من فيلم عن الحرب األهليّة.

الكلامت عرب  إرتجف صوته وهو يقول هذه  يبَق يشء".  أفهم. مل  "ال 
الخلفيّة  اإلنذار يسمع يف  الليلة، وكان دّوي صفارات  تلك  الهاتف يف 
اآلن  آلة.  وكأنه  يصّور  كان  الوقت،  ذلك  يف  األنقاض.  بني  يسري  وهو 
وقد استوعب ما جرى، أصبح باستطاعته تذكر أدق التفاصيل: رائحة 
الدم، الزجاج املطحون تحت خطواته، رصاخ الجرحى وهم يبحثون عن 

مستشفيات مل يعرفوا أن االنفجار أىت عليها هي أيضاً.
ها هو جيل جديد من الشباب اللبناين تتحطّم نظرته للدنيا أمام مشهد 
اإلنفجار. وعىل الرغم من غياب اإلستقرار اإلقتصادي والسيايس الذي 
نعيشه يف البلد، استهزأ الكثريون منا بخاوف أهله من عودة الحرب 
الطائفيّة. بدا لنا العامل وكأنه مكان آمن نسبياً، لكن الدمار الذي لحق 
موىس،  الشيخ  لني  تقول  الورديّة.  النظرة  تلك  لحظة  يف  محا  بدينتنا 
بالكامل  نوافذها  تحطمت  التي  اليوم  بريوت  يف  أيضاً  وهي صحافية 
بسبب موجة اإلنفجار: "ظننت لحظة وقوع اإلنفجار أن بريوت تتعرّض 
لقصف شديد. تذكرت عىل الفور انفجار عام 2005 الذي أودى بحياة 
رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري وحرب عام 2006 التي تلت ذلك. 
إعتقدت والديت، شأنها شأن معظم الناس، أن مقاتلة إرسائيلية رضبت 
معلامً قريباً. أما خااليت، فقد أمسكن بال وعي بأطفالهن الذين انهمروا 
بالبكاء، وتجّمعن عند مداخل البيوت". قصص كثرية كهذه سمعناها يف 
أرجاء البالد نظراً إىل مدى قّوة االنفجار وصوته. تضيف لني: "إعتقدت 
أن  سوى  باستطاعتي  يكن  فلم  أنا،  أما  حرب.  بداية  أنها  وخايل  أمي 
أبيك وأحاول تهدئة جديت حتى نستخرب عام حصل بالفعل". ربا فهم 
التي  الوعود  من  سنوات  اليوم.  فيه  نحن  مام  أسهل  وقبولها  الحرب 
تؤد  مل  اإلجرامي  واإلهامل  السيايس،  الفساد  ومن  بها،  الوفاء  يتم  مل 
سوى إىل تدمري مدينتنا وتحطيم أي أمل متبٍق لدينا. تّم تخزين نيرتات 
األمونيوم الخطري يف مرفأ بريوت، بالقرب من مئات اآلالف من املساكن 

واىل جانب إهراءات الحبوب الرئيسيّة يف املدينة، وملدة ست سنوات 
قبل وقوع اإلنفجار. كان السياسيّون عىل علم بذلك، ومل يحرّكوا ساكناً 

حتى جاء اإلنفجار ليحطم حقنا يف العيش بسالم.
عىل مدى السنوات الست املاضية، وبدون علٍم منا، عقدنا اجتامعات، 
واحتفلنا بأعياد امليالد، وذهبنا إىل الجامعة يف أماكن تقع ضمن الدائرة 
التي فّجرتها املواد الكيميائية القاتلة املوجودة يف املرفأ. هذه األماكن، 
األشخاص  يف  أنفسنا  نرى  خراب.  مجرّد  اآلن  أصبحت  معها،  وحياتنا 
أن  املمكن  من  كان  منازلهم.  أو  لهم  أحباء  أو  حياتهم  فقدوا  الذين 
يكون أّي واحد منا. هو شعور نتشاركه مع أهالينا الذين نشأوا يف زمن 
اللبنانيون يعانون من أجل تدبري أمورهم  الحرب. قبل االنفجار، كان 
املعيشيّة جراء اإلنهيار االقتصادي السحيق الذي مل تشهد البالد مثيالً له 
عىل اإلطالق. وقد تعّمقت اليوم الصعوبات االقتصادية الصعبة التي مل 

يعرف لبنان مثيالً لها حتى يف حقبة الحرب األهلية.
تقول لني: "كنا نتمّسك بشء من األمل اىل أن أىت اإلنفجار عىل خمس 
املدينة. إعتقدت أنني مل أفقد األمل يف البقاء هنا. لكن ال ميكنني أن 
أتصّور نفيس وأنا عىل أهبّة اإلستعداد تحّسباً لحدوث انفجار آخر يف 
السنوات املقبلة". تابعت جنازة الياس الخوري البالغ من العمر خمسة 
بجروحه.  متأثراً  اإلنفجار  من  أسبوعني  بعد  تويف  والذي  عاماً،  عرش 
وبينام كنت أشاهد أصدقاءه يف املدرسة يحملون نعشه األبيض، إعرتاين 
ما  أتسأل،  أفكاري.  عىل  السيطرة  أستطع  ومل  بالعجز،  ساحق  شعور 
شكل تجارب الحياة التي فاتته؟ ومن كان ليصبح؟ وكيف ستكون من 

بعده حياة األحبّة املفجوعني الذين تركهم ورحل؟.
آبائنا  أذهان  تفارق  الفكرة ال  أي وقت. هذه  قد يحدث يف  أي يشء 
واغتياالت  تفجريات  من  عاماً  أربعني  مدى  عىل  بهم  مّر  ما  كل  بعد 
وحرب أهليّة. واليوم، جيل جديد يتشارك الصدمة الجامعيّة عينها التي 
تشاركها الجيل الذي سبق. اليوم، تجتاح الكوابيس نومنا، ولدينا هلع 

من النوافذ، ونجزع عندما تفاجئنا األصوات العالية.

إيفلني حتي 
المركز  في  الطوارئ  طب  قسم  رئيسة 
بيروت  في  األميركية  الجامعة  في   الطبي 

جائحة  بسبب  كبرياً  تحدياً  العامل  حول  الصحيّة  القطاعات  واجهت 
كورونا التي وضعت ضغوطاً مهولة، ال سيام عىل األنظمة الصحيّة ذات 
املوارد املنخفضة. وفيام كان لبنان عىل أهبّة االستعداد للبدء بإغالق 
من أجل احتواء تزايد اإلصابات إثر فتح الحدود، شهدت بريوت إنفجاراً 
يف الرابع من آب وقع ضحيته أكرث من  175 قتيالً و6000 جريح، وهّجر 
إثره نحو 300 شخص من منازلهم. وقد أّدت األحداث التي توالت إىل 

تفاقم التحديات التي كان لبنان يواجهها يف االستجابة الفّعالة للوباء.

دخل الوباء لبنان فيام تعاين البالد أساساً من أزمة اقتصاديّة ومرصفيّة، 
وكان عىل حكومة معيّنة حديثاً أن تتوىّل اإلستجابة للجائحة. مل تختلف 
العديد من األماكن  لبنان عام تواجهه  التي واجهها  التحديات األوليّة 
التي تعاين من إمكانات استجابة محدودة. فالنظام الصحي املجزأ يف 
البالد ينتمي إىل القطاع الخاص يف جزء كبري منه ويرتكز يف املدن، كام 
أن األحياء مكتظة بالسكان وتعيش ضمن األرسة الواحدة أجيال عدة، 
ويضاف اىل ذلك أن سالسل التوريد تعتمد بشكل كبري عىل الواردات. 
ثم جاء انفجار الرابع من آب ليزيد من الضغوط عىل املنظومة،  فقد 
وتفاقمت مشكلة  رئيسيّة ألرضار جسيمة،  تعرّضت ستة مستشفيات 
استقالة  فإن  كله،  ذلك  وفوق  اآلالف،  نزوح  مع  السكانيّة  الكثافة 
الحكومة رضبت مصداقيّة جهود االستجابة وقدرتها عىل تعبئة مختلف 
القطاعات. إتبع لبنان يف بداية الجائحة تدابري احتواء صارمة من أجل 
والحانات  والحضانات  املدارس  فأغلقت  الصحي.  القطاع  قدرات  رفع 
والصاالت الرياضيّة ومراكز التسّوق، كام أغلقت الحدود بشكل كامل 
كان ال  الحاالت  أن عدد  منازلهم، يف حني  البقاء يف  الناس عىل  وأجرب 

يزيد آنذاك عن 99 حالة. ورغم االحتواء الناجح يف بداية األمر، حيث 
بلغ معدل اإلصابة 1.5 % فقط ومل يسجل سوى 251 حالة لكل مليون 
شخص أثناء إغالق الحدود، إال أّن هذه النتيجة رسعان ما تبدلت مع 
توافد حاالت من الخارج ظهرت بعد قدومها مجموعات من املصابني . 
ويف أعقاب اإلنفجار، الذي حدث بينام البالد تخضع إلغالق ثاٍن، ارتفع 
معدل اإلصابة من 2.1 % يف 25 متوز إىل 10.5 % يف 22 آب، ورسعان ما 

امتألت األرسة املخّصصة ملرىض كوفيد- 19 يف املستشفيات.
التحدي األكرب اليوم هو يف تعبئة قطاع صحي، خاص يف معظمه، من 
أجل رعاية مرىض كوفيد - 19، وما يرتتب عىل ذلك من أعباء مالية كبرية 
عىل املستشفيات تشمل توفري املعدات املطلوبة، إستيفاء معايري تأمني 
معدات الوقاية الشخصية املكلفة، يف حني أن مسّددي الفواتري الطبية 
الثالثة ما زالوا يستثنون مرىض كورونا من التغطية الطبيّة.  من الفئة 
تضاف اىل ذلك، الخسائر يف اإليرادات ألّن بعض األفراد قد يختارون من 
أجل استشفائهم تجّنب املستشفيات التي تستقبل حاالت كورونا. من 
الناحية املالية، هذا عامل غري مشجع عىل اإلطالق. بالتايل، فقد تركزت 
الرغم مام  الحكومية، عىل  املستشفيات  - 19 يف  كوفيد  رعاية مرىض 
يتمتع به القطاع الطبي الخاص يف لبنان من إمكانات. بعد االنفجار، 
أصبحت مستشفيات كثرية كانت تستقبل حاالت كورونا خارج الخدمة، 
أو باتت تعمل بشكل جزيئ نتيجة األرضار التي لحقت بها، فزاد الضغط 
عىل املستشفيات القليلة املتبقية. لذلك، فإن أي تخطيط مستقبيل ال 
الرضورية  املوارد  بتأمني  يتعلق  ما  يف  النظر  إعادة  يشمل  أن  من  بّد 
الصحي  للقطاع  والدعم  الحوافز  وتوفري  الحكوميّة،  للمستشفيات 
الخاص، باإلضافة اىل العمل مع الجهات املسّددة للفواتري الطبيّة من 

أجل عدم استبعاد مرىض كورونا من التغطية الطبيّة.
ومن التحديات اإلضافية، التي زادت حدًة بعد االنفجار، هو اإلعتامد 
املنخفضة  البلدان  أن  حيث  الخارجية،  التوريد  سالسل  عىل  الكبري 
للحصول عىل  املنافسة  كبرية عىل  بقدرة  تتمتع  ال  الدخل  واملتوسطة 
هذه،  التوريد  االضطرابات يف سالسل  استمرار  ومع   . الحيويّة  املوارد 

أجهزة  وإنتاج  تصميم  أجل  من  وجهود  عدة  محليّة  مبادرات  ظهرت 
تنفس صناعيّة ومعدات الوقاية الشخصيّة )PPE( . ثم إضطرت املرافق 
الصحية إىل أن تلجأ فوراً ملعايري األزمات لجهة إعادة استخدام املعدات 
أغدقت  اإلنفجار،  بعد   .PPE الشخصيّة  الوقاية  ومعدات  الطبيّة 
التربعات عىل لبنان وتضّمنت إمدادات ومستشفيات ميدانية ومعدات 
االعتبار  يف  تأخذ  مل  التربعات  هذه  معظم  ولكن،  شخصيّة.  وقاية 
الحرجة.  الحاالت  برعاية  تتعلّق  ال  والتي  األمد  الطويلة  الحاجات 
املتمثل  اللوجستي  والتحدي  التربعات  تدفّق  فإن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
يف مطابقة اإلمدادات مع الحاجات املختلفة قد بنّي مدى الحاجة إىل 
الجهود،  تنسيق  شأنها  من  للكوارث  لإلستجابة  مركزيّة  وطنيّة  وحدة 

وهو أمر مل يكن متوافراً يف لبنان عندما حدث االنفجار.
واسع  بُعد  عن  الصحيّة  الخدمات  استخدام  أصبح  حني  يف  وأخرياً، 
االنتشار يف أماكن كثرية من العامل، وتحكمه معايري مامرسة واضحة، فإن 
غيابه يف لبنان كان ملموساً بشّدة أثناء الوباء، وخصوصاً بعد االنفجار 
وارتفاع عدد اإلصابات وتفاقم عبء العمل مع تحّوله من املستشفيات 
هذه  فيها  تتوافر  التي  البلدان  يف  األخرى.  املستشفيات  إىل  املترّضرة 
املوظفني  تعرّض  إمكان  من  بُعد  عن  الصحية  الرعاية  قللت  الخدمة، 
واملرىض لكوفيد - 19.  وليس هذا فحسب، بل عّوضت أيضاً عن بعض 
اإليرادات التي انخفضت يف كثري من االختصاصات الطبيّة نتيجة تدين 
عدد املعاينات الطبيّة املبارشة. فقد بدأ عدد قليل من املراكز الصحيّة 
يف لبنان يف تقديم الرعاية الصحيّة عن بعد أثناء الوباء، ولكن ال تزال 
معايري املامرسة واألطر القانونيّة غري واضحة. وعالوة عىل ذلك، ال تزال 
معظم الجهات املسّددة للفواتري تأىب أن تغطي هذا النوع من الرعاية 

الصحيّة، مام يقيّد كثرياً اللجوء إليها عىل نطاق واسع. 
أتاح وباء كوفيد - 19 الفرصة إلعادة النظر يف منظومة الرعاية الصحيّة 
يف األماكن حيث املوارد محدودة، وحيث كشفت املامرسات والسياسات 
املتجّذرة منذ مدة عن نقاط ضعف ال بد من معالجتها لتخطي هذه 

األزمة الصحيّة وأزمات صحيّة أخرى قد تظهر يف املستقبل.

الصحة

كما عانى اآلباء من قبل: جيل جديد يقاوم صدمة اإلنفجار
لودي عيىس

"بيروت توداي" تحرير  رئيسة 

اإلستجابة لإلنفجار ولكوفيد-19 وسط تعّدد األزمات
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الصحة

لحظة هدوء وسط الفوىض: أنشطة الدعم النفيس واإلجتامعي لألطفال 
يف ملعب الكرنتينا. الصورة عن: يونيسيف لبنان.

إن تفجريات املرفأ التي عصفت ببريوت منذ أسبوعني، مسفرة عن مقتل 
ما ال يقل عن مئتي شخص وإصابة اآلالف وملحقة الرضر والدمار بئات 
اآلالف من املنازل، قد أثرت بشكل غري مسبوق عىل الصحة النفسيّة 
الناس  كان  وقت  يف  التفجريات  وقعت  عيشهم.  ورفاهيّة  للسكان 
يعيشون فيه أساساً تحت وطأة الضغوط، يخنقهم انخفاض قيمة اللرية 
اللبنانية، ونقص الوقود والكهرباء، واإلقفال من حني آلخر، وإجراءات 
عىل  النطاق  الواسعة  الغاضبة  واالحتجاجات  كورونا،  فريوس  احتواء 
فساد الحكومة وسوء اإلدارة. ويعيش اليوم حواىل نصف اللبنانيني يف 
أوقدت  لقد  الفقر.  تحت خط  الالجئني،  ثلثي  عن  يقل  ال  وما  لبنان، 
تجاهلت  التي  الحاكمة  النخبة  ضد  الغضب  جديد  من  امليناء  كارثة 
التحذيرات يف شأن القدرة الفتّاكة للمواد املتفجرة املخزّنة بشكل غري 
سليم يف امليناء. يعيش اللبنانيون أساساً وبشكل يومي ضغوطاً مزمنة، 
مستمر  وتعرّض  االنفجار،  بسبب  قويّة  نفسيّة  صدمة  إليها  أضيفت 
القني والخوف، كل ذلك شكل عاصفة مثالية لظهور  لإلحساس بعدم 

مشاكل شديدة وجسيمة عىل مستوى الصحة العقلية.
بعد كارثة امليناء، تحدث اآلباء املترضرون عن مخاوف تتعلّق باضطراب 
النوم لدى أطفالهم، دخولهم يف حالة صمت وعدم استجابة، تعلّقهم 
الشديد بالوالدين، قلقهم وخوفهم من انفجار آخر باإلضافة اىل سيطرة 
يف  اآلباء  يعاين  وانشغاالتهم.  لعبهم  عىل  العالية  واألصوات  االنفجار 

من  أيضاً  هم  يعانون  وأنهم  خاصة  هذه،  األفعال  ردود  مع  التعامل 
بالنسبة إىل العديد منهم جراحاً قدمية تعود للحرب  صدمات فتحت 
األهلية وما تالها من حروب وأعامل عنف. يسأل اآلباء أسئلة تفطر 
ماذا  أمامهم؟  البكاء  أستطيع  ينىس؟ هل  أجعل طفيل  "كيف  القلب: 
أقول لهم بخصوص ما حدث؟ هل سيعودون إىل طبيعتهم مرة أخرى؟". 
يف إحدى حلقات الدعم النفيس االجتامعي التي جمعت مراهقني وآباء، 
والتي تديرها جمعية Embrace، ذهل اآلباء لعمق اإلدراك لدى األبناء 
لواقع الحال. عرّب الشباب عن قلقهم بشأن القدرة عىل تحمل تكاليف 
إذا  وما  الحكومة،  تستقل  مل  إذا  سيحدث  وماذا  اليوم،  بعد  منازلهم 
كانت  إذا  ما  وتساءلوا  أهلية،  حرباً  تشعل  سوف  اإلنفجارات  كانت 
تكون  سوف   - االنفجار  جراء  منها  الكثري  ترضر  التي   - املستشفيات 
قادرة عىل معالجتهم إذا أصيبوا بفريوس كورونا. ال تخفى عىل أحد تلك 

املخاوف املعقدة واملرتاكمة يف أذهان شباب املدينة.
األطفال،  لدى  النفسيّة  االضطرابات  تفاقم  أن  األبحاث  أظهرت  لطاملا 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحروب والنزاعات املسلّحة والكوارث الطبيعية 
)Attanayake et al.، 2009(. أكرث ما يثري القلق يف شأن التأثري املحتمل 
حربياً  عمالً  تبدو  ال  أنها  هو  العقليّة،  الصحة  عىل  املرفأ  لتفجريات 
متعمداً، ومل تكن حادثاً طبيعياً أو من صنع اإلنسان. كانت نتيجة لشلل 
بال  خاطروا  أنهم  لدرجة  والفساد،  الطائفية  بسبب  السياسية  النخبة 
خجل بحياة شعبهم. هؤالء األبرياء ليسوا شهداء ماتوا من أجل قضية 
تداعيات  تؤدي  أن  يرجح  له.  إهامل ال معنى  لكنهم ضحايا  واضحة، 

الغضب واليأس من جراء هذا الواقع، إىل تأجيج ردود الفعل الناجمة 
عن الصدمة بعد االنفجارات. يف حني يصعب علينا وضع وصف دقيق 
بهذا  وسياسيّاً  اجتامعيّاً  إجحافاً  إن  والخسارة.  الحزن  لشكل  ومنطقي 
الحجم ربط يف سياقات دول أخرى بصحة نفسيّة سيئة، وبازدياد خطر 
االكتئاب والقلق )Giacaman et al., 2011(. أدت التجارب الجامعية 
للحرب يف لبنان، وبغض النظر عن تجربة الفرد، اىل تفاقم حالة القلق 
املشرتكة  الطبيعة  أهمية  إىل  يشري  )Nuwayid et al., 2011(، وهذا 
واالجتامعية لحالة األىس. لقد هزّت إنفجارات املرفأ كل البلد باملعنى 
عاشه  فقد  والغضب،  واألمل  الخوف  وكذلك  للكلمة.  واملجازي  الحريف 
الجميع معاً. علامً أن األطفال ليسوا محّصنني ضد هذا األمل الجامعي، 
ويتأثرون بتجارب وردود أفعال من حولهم من آباء وأرس ومجتمعات 

 .)Diab et al., 2018(
وكام أن األمل الناتج من كارثة املرفأ عاشه الناس بشكل جامعي، ميكننا 
العمل عىل تنمية القدرة عىل مواجهة الواقع والتكيّف، عىل املستوى 
الجامعي أيضاً. يف حني أن سكان لبنان قد سئموا منذ فرتة طويلة من 
واملجتمعي  االجتامعي  الدعم  شبكات  إن  إالّ  التكيّف،  إىل  االضطرار 
النطاق  واسعة  حامية  توفر  البالد  أنحاء  جميع  يف  واملوجودة  القوية 
للصحة العقليّة لألطفال. عقب تفجريات املرفأ، وعىل الرغم من حالة 
املترّضرة،  املناطق  إىل  باملئات  الناس  نزل  الكارثة،  تلت  التي  الرتنّح 
إلزالة األنقاض، ورأب األبواب والنوافذ التي اقتلعها اإلنفجار، وتقديم 
الطعام واملاء واملأوى، وليكونوا أذناً صاغية حنونة للمترّضرين. ولعل 
لهذا النوع من التدخل عىل املستوى املجتمعي، والذي حدث بشكل 
تلقايئ، أثر كبري من حيث توفري حامية كبرية للصحة العقليّة لألطفال 
من  هذه  الحامية  آليات  تعزيز  ميكن   .)Betancourt et al.، 2013(
خالل بناء القدرات ودعم اآلباء واألرس واملجتمعات. عىل سبيل املثال، 
يف الكرنتينا، وهي واحدة من أكرث املناطق ترضراً، وحيث دخل الفرد 
أغلقتها،  قد  البلدية  كانت  عامة  افتتاح حديقة  إعادة  متّت  منخفض، 
 War Childوتستخدمها اليوم املنظامت غري الحكومية )اليونيسيف، و
بعيًدا  آمنة لألطفال واآلباء  Holland وCatalyticAction( كمساحة 
هي   "playground space" اللعب  باحة  إن  املحيطة.  الفوىض  عن 
عبارة عن مبادرة مجتمعية، تّم إطالقها يف العام 2016 بقاربة تشاركيّة، 
 CatalyticAction وأعيد إطالقها بتصور جديد بعد الكارثة، من خالل
ومبادرة الجوار يف الجامعة األمريكية يف بريوت، بالتعاون مع املجتمع 
النفسية  الصحة  حول  الدولية  اإلرشادات  وتشّدد  أنفسهم.  واألطفال 
والرعاية النفسية بعد حاالت الطوارئ اإلنسانية، عىل رضورة اتباع نهج 
السكان  لجميع  متاحاً  ويكون  املجتمع،  موارد  عىل  يعتمد  مجتمعي 
املترضرين )IASC, 2007(. ال شك يف أن الحاجة إىل الرعاية املتخصصة 
يف مجال الصحة العقلية، والدعم النفيس واالجتامعي املركّز سيكونان 
رضوريني يف األسابيع واألشهر املقبلة وعىل نطاق واسع، إالّ أن املبادرات 
عىل املستوى املجتمعي، مثل ملعب الكرنتينا، من شأنها أن تعّزز قدرة 
إىل  بالنظر  والتكيّف.  الطبيعي  التعايف  وتدعم  تشّجع  وأن  املجموعة 
أعقبت  التي  واألىس  الضيق  لحالة  الجامعيّة  والطبيعة  الدمار  حجم 
حامية  أجل  من  أسايس  أمر  هو  املجتمعات  تعزيز  فإن  املرفأ،  كارثة 

الصحة العقليّة لألطفال ورفاهيتهم.
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دعم األسرة والمجتمع للصحة العقليّة لألطفال 
والمراهقين في أعقاب تفجير مرفأ بيروت

تانيا بوسيك
بيروت في  األميركية  الجامعة  في  مساعدة  واستاذة  السريري  النفس  في علم  اختصاصية 
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تحرّكت  الكارثة،  وقوع  من  قليلة  ساعات  بعد 
ومن  األرض  عىل  حثيث،  بشكل  اإلغاثة  جهود 
الناجون  إجتاح  اإلجتامعي.  التواصل  وسائل  خالل 
عىل  فرد  كل  فأخذ  أحياء،  ألنهم  بالذنب  شعور 
الناس  ينتظر  مل  حدث.  ما  إصالح  مسؤولية  عاتقه 
أن تقوم الحكومة بأّي تحرك، لعلمهم املسبق بأنها 
قد تخذلهم مرة أخرى. تحّولت الصفحات الشخصية 
التواصل اىل منصات تطلق من خاللها  عىل وسائل 
يزال  ال  املساعدة.  خاللها  من  وتعرض  النداءات، 
مزّقت  التي  الصادمة  باملوجة  يشعرون  اللبنانيون 
بريوت وأجسادهم، فتضافرت الجهود لإلستجابة إىل 
للذين  املأوى  توفري  ومنها:  إلحاحاً  األكرث  الحاجات 
فقدوا منازلهم والبحث عن الضحايا املفقودين. من 
الخاصة  منازلهم  الناس  عرض   ،Instagram خالل 
الستضافة املترّضرين. تّم إنشاء العديد من صفحات 
صفحة  وكل  املساعدة،  لتأمني  االجتامعي  التواصل 
إحتضن عنوانها "بريوت" واستهدفت نوعاً معيناً من 

الحاجات.
مل يكن الرد الجامعي اللبناين نتيجة "القدرة السلبيّة 
واجهوا  أنهم  ورغم  فاللبنانيون،  التكيّف".  عىل 

أداء  مع  بسهولة  يتأقلمون  ال  األزمات،  من  الكثري 
نبعت  لقد  يحتمل.  وال  يطاق  ال  وقح،  حكومي 
الجامعي  إميانهم  عدم  من  الجامعية  جهودهم 
بالنظام الحاكم. أرادوا عىل وجه الرسعة أن يسّدوا 
ساكناً  تحرك  لن  السلطات  أن  عرفوا  طارئة  فجوة 
ملعالجتها. وحتى هذه اللحظة، فإن جهود الحكومة 
به  يقوم  الذي  العمل  إىل مستوى  ترقى  ضئيلة وال 
املتطوعون.  يقوُدها  التي  املبادرات  اىل  وال  األفراد 
الحكومة  يف  ثقة  أي  لبنان  يف  املواطنني  لدى  ليس 
وال يف األحزاب الحاكمة، ولديهم كل الحق يف ذلك. 
يف نهاية املطاف، فإن الحكومة مسؤولة عن السعي 
إلخفاء ما يشبه القنبلة النوويّة الكامنة، بالقرب من 
يعيشون يف  الذين  والسكان  واملارّة  األبرياء  العامل 
الحكومة  إهامل  هو  البحر.  قرب  أو  املدينة  قلب 
الذي أفقدنا األرواح والجدران وتراثاً ثقافياً وأسقفاً 
عزيزة  ذكريات  اكتنفت  وشوارع،  ومقاهي  مضاءة 

تبّخرت جميعها يف سحابة الفطر تلك.
تُرجمت الجهود الجامعيّة التي أعلن عنها يف الليلة 
األوىل إىل إجراءات عمليّة عىل أرض الواقع يف صباح 
اليوم التايل. إحتشد الناس يف أكرث األحياء ترّضراً وقد 

إنتقلوا  والغضب.  والحزن  بالصدمة  اعرتاهم شعور 
القويّة  الشمس  أشعة  تحت  منزل  إىل  منزل  من 
من  ممكن  قدر  أكرب  متخذين  املساعدة،  لتقديم 
واملقّشات  املكانس  حملوا  الوباء.  ضد  االحتياطات 
إزالة  يف  وبدأوا  والخوذات،  واألقنعة  والقّفازات 
األنقاض والزجاج. غلّفوا النوافذ واألبواب املكسورة، 
واطأمنوا عىل السكان يف املنازل املترّضرة. أناس من 
لبنان  أنحاء  جميع  من  جاءوا  الحياة  مناحي  شتّى 
اىل مناطق مل يسبق لهم أن زاروها من قبل ليقوموا 

بأعامل تتطلّب جهداً بدنياً مضنياً.
تعرّض  لبلد  ميكن  كيف  للغاية.  مؤثّراً  املشهد  كان 
التاريخ، أن يستيقظ  للتّو ألحد أكرب االنفجارات يف 
مستنداً إىل قّوة اإلرادة الجامعيّة ليعيد بناء عاصمته 
باإلهتزازات  إما شعروا  لبنان  يف  الجميع  املترّضرة؟ 
أو سمعوا صدى اإلنفجار. لقد تأثروا جميعاً، سواء 
األكرث  املناطق  مررت يف  ما  إذا  عاطفياً.  أو  جسدياً 
أن  إالّ  يسعك  ال  مخايل،  ومار  كالجميزة  ترضراً، 
املساعدات  حافالت  وصلت  الغني.  التنّوع  تالحظ 
ضمن  الغرباء  واختلط  املناطق  كل  من  الكبرية 
مجموعات بشكل عفوي. عكست املالبس واألسامء 

متنّوع  بلد  لبنان  أّن  حني  ويف  الدينية.  اإلختالفات 
بني  الكبري  للتضامن  املشاهد  هذه  مثل  فإّن  دينياً، 
فالبلد منقسم عىل نفسه  الطوائف جديدة نسبياً. 
عاماً.  ثالثني  منذ  مستمرة  طائفيّة  سياسات  نتيجة 
ال تزال مخلّفات الحرب األهليّة موجودة، ويهيمن 
يومنا  وحتى  معنّي.  سيايس  لون  منطقة  كل  عىل 
عندما  الطائفيّة  انتامءاتنا  تنّوع  نثّمن  زلنا  ما  هذا، 
يك  الفظيع  اإلنفجار  أيقظنا  األرض.  عىل  نشاهده 
نجمع ما تبقى من هويتنا املتناثرة ونعيد تأطريها 
ضمن هوية واحدة موّحدة ملا ميكن أن تبدو عليه 
الطابع  إضفاء  إىل  اللبنانيون  مييل  اللبنانية".  "األّمة 
الرومانيس عىل مشاهد الوحدة والتضامن، عىل أمل 

أن تطبعهم هذه الصورة من جديد. 
إن العيش تحت رحمة حكومة متخلخلة يعني أن 
الحذر  املسؤول،  التفكري  من  حالة  يف  دامئاً  تعيش 
واملستمر. لقد تطّورت املبادرات اللبنانية، فبعد أن 
لتصبح  تحّولت  عفويّة،  فوضويّة  فعل  ردود  كانت 
هي  البلد"  "محطة  تنظيامً.  أكرث  استجابة  خطط 
املستمرة  اإلغاثيّة  الجهود  هذه  عىل  األمثلة  أحد 
حسني  األهايل،  من  بجموعة  بدأت  واملستدامة. 
منطقة  يف  املحطة  أنشأت  ومازن.  وجوزفني  وآية 
التضامن.  عن  وللتعبري  الطعام  لتقديم  الجعيتاوي 
 Nylon’s" من  وفريقه  جون  الحقاً  إليها  انضم  ثم 
للحّي  إغاثة  مركز  إىل  فتحّولت   "Generation
وللمجتمعات الضعيفة. ومن خالل التنظيم الفّعال 
بني  والتنسيق  التربعات  وتوزيع  البيانات  وجمع 
مركزاً  الحقاً  لتصبح  املحطة  تتطّور  املتطوعني، 
مجتمعيّاً مكتفياً بذاته يعمل بشكل مستدام وطويل 
باالنتامء  االجتامعي والشعور  التفاعل  األمد ويعّزز 
للمجتمع، شأنها شأن معظم املبادرات، فإن املحطة 
تجّسد بديالً أفضل للحكومة، بديالً يحتضن التنّوع 
بدالً أن ييسء استخدامه من أجل إحداث شقوق ال 

نهاية لها داخل املجتمع اللبناين.
بهام  القيام  اللبنانيني  عىل  تعنّي  اإلنفجار،  منذ 
من  لهم  بد  ال  فكان  مكسور.  والقلب  متعددة 
تنظيف املدينة، والحداد عىل الضحايا، واإلحتجاج، 
شاملة،  مدنيّة  بدولة  الطوباوي  بحلمهم  واملطالبة 
وبالعدالة االجتامعيّة واملساءلة. أحد الدروس التي 
ميكن أن نستخلصها من املأساة هو أن القّوة تكمن 
يف جهودنا املوّحدة. ليس مقدر لنا أن نعيد يف كل 
الفاسدة. ال بل أن هذه  بناء ما دّمرته األيدي  مرّة 
ثورة  مطالب  إلحياء  أقوى  دافعاً  أعطتنا  املأساة 
للضحايا  العدالة  نحتاجه:  با  والتشبّث  17 ترشين 

وحياة كرمية للناجني.

مأساة بيروت تُعيد إحياء الشعور 
المفقود باإلنتماء الوطني اللبناني

زينب شمعون

يف أعقاب انفجار بريوت، توّحد مشهد الحياة اليومية للمواطنني يف لبنان يف صورة واحدة تجمع سواعد لبنانية وغري لبنانية، من جميع األعامر واألجناس واملناطق والخلفيّات الدينيّة، وقد تضافرت للعمل من دون كلل يف 
شوارع بريوت املشّوهة من أجل مساعدة املدينة عىل استعادة قواها. تضّمن الجهد اليومي إصالح أعداد هائلة من النوافذ واألبواب، توزيع حصص غذائيّة، تأمني مسكن، تنظيف شوارع، وتحديد الحاجات املهولة التي يجب 

تلبيتها. مل نكن نعرف قدر محبتنا لبريوت حتى فقدناها. مل نكن نعرف حجم قّوتنا بوحدتنا، حتى شعرنا أننا جميعاً مستهدفون وبشكل متساٍو. 

باحثة و  صحافية 
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وسط الغبار وشظايا الزجاج
نسيم س. زويني   نيحا-الشوف-جبل لبنان

األرشفية، بعد 25 ثانية.
- آلو ماما، وقع إنفجار كبري يف بريوت وأنا بخري.

- ماذا؟
- وقع إنفجار كبري يف بريوت وأنا بخري.

- يا إلهي! لقد سمعت للتّو!! ماما، هل أنت أكيد أنّه مل يحصل لك يشء؟
أحبّك،  جرياين،  أتفّقد  ليك  اإلرساع  عيّل  بك.  أتّصل  أنا  السبب  لهذا  نعم،   -

وداعاً!".
جلست للحظة وأنا غري مصاب بأّي خدوش، ثم تفّحصت األبواب والنوافذ 
وأرضية  أثايث  فوق  املبعرثة  التقليديّة  الحمراء  الخشبيّة  واملصاريع  املمزّقة 
املطبخ ورسيري. وقفت، وما زلت أشعر بحبيبات الغبار التي خدشت أذيّن 
لجزء من الثانية. فتحت حقيبتي: زجاجة ماء، زجاجة كحول، علبة مناديل، 
وأقنعة وقفازات من الالتكس. ألقيت نظرة من الرشفة، كان املنظر مرّوعاً. 
السالمل  عرب  هرعت  بخري.  إنها  عاماً،  الثامنني  ذات  جاريت  ألتفّقد  ركضت 
ووصلت إىل الشارع. مل يكن سوى شارع... ركضت نحو مبناي، أمسكت خوذة 
الرحلة. يف فرتة معيّنة، كان من املفرتض أن أسري يف  دراجتي وهكذا بدأت 
أحد الشوارع، ولكن بدالً من ذلك كنت أسري فوق شظايا الزجاج، وأغصان 
األشجار، واأللومنيوم املكسور، واألحذية، والوسائد، واألبواب املمزّقة، وحتّى 
أجهزة إستقبال األقامر الصناعية... كان حشٌد من الناس يرصخون كالزومبي 
وهم يشّقون طريقهم وسط هذه الفوىض. وبينام كانت عيناي تعجزان عن 
وأصوات  والدّم،  والدخان،  األرضار،  كّل  كانت  حينها،  أراه  كنت  ما  تصديق 
أصوات  من  حّدة  أكرث  بشّدة،  يئّنون  الذين  السّن  وكبار  األطفال  رصاخ 
التي  الوجوه  كّل  أتذكّر  اليوم.  ذلك  يف  تدّوي  كانت  التي  اإلنذار  صّفارات 
نوع  أتذكّر  زلت  وما  مساعديت،  طلبوا  الذين  أولئك  أسمع  زلت  وما  رأيتها، 
جروح كّل واحد منهم وحجمها. أتذكّر كل أولئك الذين لديهم امتنان كبري 
هذا  خلفيّة  يف  ولكن  املساعدة.  عىل  وقادر  جسدي  بأذى  أصب  مل  بأنني 
أبداً، وهو يشء مل  الفوضوي، يبقى إطاٌر واحد ال يغيب عن نظري  املشهد 
تعرضه حتّى أكرث إنتاجات هوليوود ابتكاراً: متجر الخدمات الجنائزية املدّمر 
بتوابيته املكشوفة واملكسورة املتناثرة عىل أرض املحّل ويف كّل أنحاء الرصيف 
القديس  مستشفى  نحو  الركض  إىل  دعتني  للمساعدة  غريزيت  املجاور... 
جاورجيوس، حيث افرتضت أّن جميع الجرحى سيتدفّقون إىل هناك للعالج، 
حتّى أمتّكن من التربّع بالدم واملساعدة يف تهدئة الناس وتقديم اإلسعافات 
الجرحى يف  تنظيف بعض وجوه  املستشفى. ساعدت يف  األّولية يف مداخل 
طريقي، وأعطيتهم املناشف للضغط عىل جراحهم. واصلت املش، ومل أجد 
الطبّي،  والطاقم  واملصابون،  الناس،  كان  دقيقة.   25 بعد  مستشفى...  أّي 
أرتجف...  رحت  إليها...  الدخول  من  بدالً  املستشفى  من  يخرجون  واألرسّة 
وقلت "هذا هو املكان حيث يأيت الناس لطلب املساعدة"، لكّنه أصبح خارج 
الخدمة... يف تلك اللحظة، تحّول الغبار إىل ضباب يف عينّي، ويف كّل النواحي، 
يركضون  الذين  أقدام  تحت  املكسور  الزجاج  وصوت  اإلنذار،  وصّفارات 
فجأًة، كرس صوت رصاخ حاّد هذا  ثوان.  لبضع  اختفى  كّل ذلك  مذهولني، 
الصمت اإلفرتايض: "فليأِت أحدكم ملساعديت، برسعة "دخيلكن"، فليأِت أحٌد 
ملساعديت". نظرت مييناً ويساراً فرأيت إمرأة ترسع عائدة إىل شّقتها من رشفة 
فبدأت  السابع،  الطابق  إنّه  الرشفات،  أحصيت  مجاور.  ملبنى  علوي  طابق 
صعود السالمل وأنا أدوس عىل أبواب خشبيّة مكسورة، قضبان من األلومنيوم، 
شظايا زجاجيّة وسقوف متساقطة. بينام كنت صاعداً وأنا أحسب الطوابق 
السابع، شاهدت خمسة خطوط حمراء موازية تصعد  الطابق  للوصول إىل 
عىل جدار الدرج. كان خطاً مل أكن أعرف من أّي طابق انطلق، ومع ذلك كنت 

أقول لنفيس "جيّد. جيّد. أنا سعيد ألنه استطاع النجاة وخرج..."

الطابق السابع. "سيّديت... سيّديت... أنا هنا يا سيّديت". رصخت بأعىل صويت. 
فأجابتني: "رجاًء تعال برسعة، إبنتي محارصة يف الداخل، الباب أغلق بعنف 
وجني ال ترّد عيّل ]ياديّل أنا[". وطأت عىل األثاث املحطّم والقواطع واألبواب 
املخلوعة، متّجهاً نحو الباب املشار إليه وقلت لنفيس: "ال أريد أن أجد شخصاً 

تستحيل مساعدته، من فضلك ليس اآلن، من فضلك ليس بعد".
"جني، إذا كنت تسمعينني إبتعدي عن الباب". أمسكت املقبض وبدأت أركل 
الباب حتى فتحته. إىل مييني، كانت فتاة ذات شعر بني فاتح يف العرشينات 
وعيناها مغمضتني، ال  من عمرها مستلقية عىل ظهرها. كان وجهها شاحباً 
دماء عىل جسمها، وركبتها كانت مخلوعة، وورايئ أٌم ترصخ ظناً منها أّن إبنتها 
تقلقي  "ال  النبض موجود.  لقد ملست معصم جني،  اآلن.  بعد  تعد معها  مل 
يا سيّديت، لقد أغمي عليها فقط بسبب الصدمة، إنّها ال تزال معنا". قمت 
برّش بعض الكحول عىل منشفة، وجعلتها تشّمها، ثم رصخت بإسمها حتى 
اللحظة. سألتها: ما  تلك  العامل وعلقُت يف  نهاية  فتحت عينيها. لقد نسيُت 
اسمك؟ قالت "جينيفر". أدرت وجهي نحو األم وقلت: "هل ترين؟ إنّها بخري، 
الكحول  تزال متسك منشفة  كانت ال  التي  إىل جني  ثم نظرت  بطلة!".  إنّها 
وتشّمها، وقمت بتثبيت رقبتها، ونظرت يف عينيها وقلت لها: "أنا أبتسم لك 
اآلن إبتسامة عريضة جداً، إنها تحت القناع، لكن ثقي يب، إنها عريضة جداً 
أيّتها البطلة!". مل أستطع تحريكها، إذ كنت قلقاً للغاية بشأن ركبتها املخلوعة، 
ومع ذلك كنت قلقاً أكرث حول كيف سيحملونها فوق الدرج املكسور ملسافة 
سبعة طوابق، وفوق كل ذلك إنتابني قلق مرّوٌع: أّي مستشفى ستستقبلها؟ 
مل يستغرق األمر سوى بضع لحظات من الضغط عىل يدها ملساعدتها عىل 
البقاء مستيقظة، حتى اندفع أحد أقارب العائلة عرب الباب. عندها، شعرت 
باالطمئنان أنهم ليسوا بفردهم وميكنني التوّجه نحو مهّمتي التالية يف زاوية 
ال اعرفها... لقد رويت هذه القّصة ألصدقايئ وعائلتي مرّات ال تحىص، وتقريباً 
ألّي شخص سألني عن تلك اللحظات أثناء تطّوعي يف املنطقة املترّضرة. كنت 
أترك الشوارع فقط آلخذ قسطاً من الراحة يف الليل، وقلاّم كنت أنتظر مكافأة.

بيروت في عيون متطّوع
 غدي بشناق   جبل لبنان

والدموع.  واألنقاض  الخراب  أرض  إىل  والحياة  والحّب  السياحة  أرض  من 
أصبحت بريوت أرضاً قاحلة بعد انفجار الرابع من آب الذي حطّم كّل نافذة 
وباب، وكّل أمل عىل بعد أميال من منطقة اإلنفجار. يؤملني، كمتطّوع منذ 
الفساد  جرّاء  من  بريئة  دماء  تنزف  قلبي  من  قطعة  أرى  أن  األّول،  اليوم 
أخويت  جميع  ملساعدة  الجبل  من  قادم  وأنا  رأيت،  لقد  الحكومة.  وإهامل 
املحطّمة،  القلوب  إىل  باإلضافة  فرتة،  منذ  أره  مل  لبنان  من  جانباً  اللبنانيني، 
والحاجة الهائلة إىل املال والتصليحات، ودموع املصابني نفسياً وجسدياً؛ لقد 
وال  الناس،  كان  األهليّة.  الحرب  تخىش  كانت  أّمة  يف  والوحدة  األمل  رأيت 
يزالون، يلملمون بريوت قطعًة قطعة، ويزيلون الرتاب عن ما كان إقتصاداً 
يف ما مىض، عىل أمل بناء دولة خالية من الدين وخالية من الفساد، لجميع 
أبنائها الوطنيني. دعونا ننِب وطناً جديداً لألشخاص الذين يستحّقون هذا البلد 
ومل يدّمروه. دعونا نحّرر عقولنا ماّم قادنا إىل هنا. دعونا ننِب دولة خالية من 
العوائق والقيود. دعونا نذرف دموع الفرح واألمل يف بلد يحّب فيه الناس 

الحياة.

ويبقى األمل... 
ساندرا شهّيب   جبل لبنان

ملدينة  الجامعة  يف  اإلنكليزية  قصائدي  مجموعة  كرّست  أشهر،  بضعة  منذ 
الشوارع  والجديدة.  القدمية  املباين  تفاصيلها.  تصف  قصائد  كتبت  بريوت. 
شغٌف  دامئاً  لدّي  كان  الجبل،  يف  تعيش  كفتاة  زاوية.  كل  يف  الشعر  وروح 
بتلك املدينة. خطّة لحياة ومسرية مستقبليّة يف بريوت. واآلن، إذا كان عيّل 
أنّه كان متطابقاً. أستيقظ.  اإلنفجار، فسأقول  األّول بعد  أن أصف األسبوع 
املساعدة  نقّدم  إىل مجموعات.  ننقسم  بريوت.  إىل  أذهب  الحافلة.  أستقّل 
إىل  تتوّجه  عاليه  من  كبرية جداً  كانت مجموعة  املنزل.  إىل  نعود  واملعونة. 
كانت  إذ  معيّنة،  إحتياطات  اعتبارنا  يف  نأخذ  كّنا  للمساعدة.  يومياً  بريوت 
األقنعة واملعّقامت اليدويّة موجودة طوال الوقت. يجب أن أعرتف بأنّني مل 
أركّز يف ذلك الوقت، كّل ما أردت فعله هو املساعدة. لقد عرضت مهارايت 
يف اإلسعافات األوليّة بصفتي طالبة متريض. ساعدت يف رفع األبواب والنوافذ 
األّول،  األسبوع  األرض. يف  األرسّة وعن  الدم عن  بقع  تنظيف  املكسورة. يف 
فقدت اإلحساس بكل يشء، وكّل ما سمعته هو صوت الزجاج املحطّم الذي 
يتّم تنظيفه. بعد ذلك بأيام، فهمت أخرياً. لقد أضحت بريوت بكّل ذكرياتنا 

وأحالمنا محطّمة. ال أعتقد أّن الكلامت قادرة عىل وصف هذا الشعور املريع. 
لكن، بقّوة الشباب، يبقى لدينا األمل بأن نبني بريوت من جديد.

أهكذا تعامل بيروت؟
دجى مكّحل   رياق- البقاع

بريوت رصخة البحر األوىل كام عرّب يوماً الشاعر محمود درويش، وسّت الدنيا 

العظيم... بريوت الحضارة والفّن والفن واملدنيّة... لقد  كام ترنّم نزار قباين 
رصََخت بريوت من الوجع، وما أصعب رصاخ املدن العظيمة. أهكذا تعامل 
اليّل صار فييك  العظيمة؟ "ما قدرت شوف  بريوت؟ أهكذا تعامل الحوارض 
يا بريوت، ببيوتِك، بناِسك، بشوارِعك، بطرقاتك بكل يش رصلك. ما قدرت ما 
من  نوع  بأّي  كل طاقتي ومجهودي  قّدم  تحت عم  الحادثة  يوم  تاين  كون 
املساعدة، مع إنّو طاقتي تِلِْفت بس ِشفتك مدّمرة يا بريوت، بس اسرتجعتها 
ألنّو آمنت إنّو ما حدا راح يلملم خرابك إاّل شبابك، وأهلك، وكل حدا عندو 
ذكرى حلوة بشوارعك، هّوي اليل قادر يرّجعك للحياة. وفعالً قدرنا عىل مّدة 
أسبوع، كمتطّوعني نبلسم بعض من الجراح، ومنسح دمِعك يا بريوت، ونلملم 
وصبيّة  شّب  كّل  كان  اليّل  واملجرود،  باملكنسة  طرقاتك  وننظِّف  الخراب، 
حاملينن عىل أكتافهم ورايحني يشيلو هل بشاعة هالبشاعة اليّل شّوهتك يا 
ك إاّل األحىل. ما حدا بيقدر يغتالك يا بريوت وال  بريوت الحلوة، ألنّو ما بيلبقلِ
ميحي البسمة عّنك. ميكن قدروا بيوم أو يومني، بس رح ترجعي متل زمان... 
وتعلّموا  تحرّضوا،  اليّل  الناس  كرمال  األزرق،  البحر  كرمال  الحضارة،  كرمال 

الفن بهاملدينة العظيمة". سامحينا يا بريوت... سامحينا

مأساة ال تُوصف
رامونا خوري   جزين - الجنوب

إنها واحدة من تلك الذكريات، التي تعلق وتصبح كابوساً. دقائق، ثوان، متّكنت 
يبدو طبيعياً، كنت يف  يوم كان  أكرب من سنوات. يف  تأثري  لها  أن يكون  من 
كلّه  الشعور  هذا  جداً.  متحمسة  كنت  فيها.  أعمل  التي  الجمعية  مستودع 
تبّخر يف لحظة، وتحّول إىل غياب تام للمعرفة. هل هو زلزال؟ إنفجار؟ زوبعة؟. 
زماليئ،  عىل  للعثور  الالمتناهية  املستودع  درجات  عىل  الفور  عىل  هرولت 
وملعرفة ما إذا كانت الحياة ال تزال تسود يف هذه الفوىض التي ال توصف. 
كانت نبضات القلب املليئة بالقلق مسموعة يف األذن املجرّدة. إنها مأساة، إنّه 
حجاب أسود خيّم بظلمته عىل األمل. كان ال بّد من أن أتصل بعائلتي، أصدقايئ، 
أحبّايئ ألرى ما إذا كانوا ال يزالون عىل قيد الحياة... عىل الرغم من إضطرايب. 
أبحث،  أزقّة بريوت. كنت  األقدام يف  التايل، قمت بجولة سرياً عىل  اليوم  يف 
 ويدي عىل قلبي، عن األطفال الصغار الذين ليس لديهم أّم سوى الشارع...

شهادات من متطّوعات ومتطّوعين
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أكثر من مجرّد عمل وواجب
دارين درويش   طرابلس- الشمال

عند وقوع اإلنفجار، وللوهلة األوىل متلّكنا جميعاً شعور بالخوف، بعده مبارشًة 
شعور باإلندفاع للمساعدة والتوّجه املبارش إىل موقع اإلنفجار. عىل الرغم من 
وأنا أحدهم.   الجميع،  لدى  باملسؤولية  تولّد شعور  السيىء،  الصّحي  الوضع 
ميكن القول إّن الحالة النفسيّة التي طرأت علينا جميعاً عقب اإلنفجار دفعتنا 
إىل التفكري السلبي كام أنّها أثّرت عىل الجميع، وال سيّام أهايل بريوت املحيطني 

باملرفأ - "البور". 
لكن عند الولوج إىل املنطقة أو املناطق املترّضرة، يعجز لسانك عن وصف 
الرغم  أنّه، وعىل  ما يدهشك  واملاديّة!  البرشيّة  الخسائر  استيعاب حجم  أو 
من املآيس الحارضة أمامك، ترى األهايل يساعدون الذين ترّضروا أكرث منهم. 
كل هذا يدفعك إىل نسيان الخوف وتعلّم القّوة من أهايل بريوت، حيث ترى 

شعورك يتحّرر من كونه مجرّد عمل وواجب ليصبح عالقة أخّوة وانتامء.

بيروت مدينتي
حسن شمعون   النبطّية- الجنوب

لقد كانت مأساة للبنان. مل أكن شخصاً يحّب الذهاب إىل بريوت، ولكن بعدما 
ملست الروحيّة التي يتعامل بها الناس هناك، وقعت يف حّب هذه املدينة. 
كنا نعمل مع غرباء من مختلف األديان، والخلفيّات والبلدات كعائلة واحدة. 
مل أشعر يوماً باألمان يف مدينٍة تعرّضت للتفجري كام شعرت يف بريوت، وكّل 
ذلك بسبب الشعب والوحدة التي متّخضت عن هذه الكارثة املأساوية. ورغم 

أنّني من النبطيّة، لكّنني بّت أشعر اآلن أّن بريوت هي مدينتي.

بيروت... مولودة بمالءٍة من ردٍم
بريال الراعي   العقيبة - جبل لبنان

عامل  يف  طفلًة  عادت  الستُّ  الدنيا.  سّت  ليست  عيناي  رأتها  التي  بريوت 
إىل  ومتامسكة وصامدة  معاملها من عجوز صلبة  فتغرّيت  البائسة.  الطفولة 
ونُزعت  ضحكتها،  خفتت  وجهها،  شُحب  ومتضعضعة.  ورعناء  هّشة  طفلة 
براءتها. بعد أن كانت سٌت حاضنة لآلالف، غدت طفلًة بال مأوى تبيك دماً 
بني الركام. أهكذا تكون الطفولة؟ فالذي يَلِد طفلًة مسلوبة الحياة، سرياها 
حتامً ناقمة وثائرة عليه يوماً. لكّن بريوت مل ترُتك. فشاباتها وشبابها أزالوا عنها 
الرماد، وال يزالون يحاولون جعل والدتها التعيسة قيامًة وتجدداً لوطنهم. ، 
وستكرب عىل أياديهم، وينبض قلبها ثورًة. يبقى عىل "الطفلة بريوت" أن تتعلّم 

أهميّة املحاسبة يك تصبح ستاً ال تُهزم يوماً.

بصيص أمل
فاطمة نعيم الجنوب

الخامس من آب، أّي اليوم الذي تال كارثة إنفجار املرفأ، مل تستيقظ العاصمة 
بريوت عىل صوت فريوز، إمّنا عىل آهات األمهات ونحيب األباء. أّما أنا فقد 
استيقظُت عىل أمل يف صدري، صوٍت يف داخيل يردد: "كّفي عن البكاء، وانهيض 
علّك تجدين سبيالً للمساعدة." توّجهُت إىل ساحة الشهداء، حيث تجّمع عدٌد 
من الشبان والشابات ليقّدم كّل واحد منهم املساعدة بحسب قدراته. توزّعنا 
عىل ثالث مجموعات، املجموعة األوىل مهّمتها إزالة الردم واألنقاض، الثانية 
توزّع مواد غذائية، أما الثالثة فهي تضّم مسعفني ومسعفات. إنضممت إىل 
املجموعة األوىل، وانتظرت دوري للحصول عىل مكنسة وقّفازات كتلك التي  
البناء، وخوذة تحمي الرأس. لكّن انتظاري طال،  تستخدم يف عمليات ورش 
فاملعّدات ال تكفي الجميع، لذا حاولنا جاهدين البحث عن من يتربّع بعّدات 
أخرى. بعد ثالث ساعات من اإلنتظار، وصلت سيارة محّملة باملعّدات ومتّكنت 
من الحصول عىل معّدات سأستعملها. توّجهُت مع مجموعة من الفتيات، إىل 
منطقة الجعيتاوي وعندما وصلنا ذهلُت باملشهد، وتوقّف الكون لربهة. فهل 
حقاً هي نفسها تلك املدينة التي كانت تضّج بالحفالت؟ وهل هم أنفسهم 
األشخاص التي مل تفارق البسمة وجوههم يف األيام املاضية؟ من أين سنبدأ 
وكيف سننتهي؟ األمل كبري والخراب أكرب. بدأنا بتنظيف الشارع امليلء بالزجاج 
وأشياء أخرى تساقطت من املنازل، ككتاب لشاب عرشيني رّبا كان يقرأه قبل 
اإلنفجار بدقيقتني، ولعبة لطفلة صغرية أجهل مصريها اآلن، ودواء رّبا المرأة 
مسّنة، ليس يف استطاعتها رشاء غريه... بعد وقت من العمل، حان وقت تسليم 
األغراض ليأخذها شخص آخر مل يحالفه الحّظ بتقديم املساعدة بعد. غادرُت 
لبنان  عروسة  أنّها  يعرف  بريوت  زار  من  فكّل  تنساب عىل خّدي.  والدموع 
الجميلة، وسيّدة ال يصيبها الكرب مهام عصفت األيام بها، أّما اآلن فالعروسة 
فقدت زوجها والسيدة بدأت تشيب... لكن، يف كل كارثة يبقى بصيص من 

األمل. هذا األمل الذي رأيتُه بعيون الشاب الذي قّدم لنا الطعام، واملاّرين يف 
السيارات الذين مل يبخلوا علينا باملاء أو عىل األقل بكلمة جميلة تقّدر تعبنا ...

شيء ما تدّمر في قلوبنا
غنوة ملحم   بترومين - الكورة - الشمال

إسمي غنوة ملحم، عمري 19 سنة، ثالث سنة جامعة. أدرس العالج الفيزيايئ، 
عند  جبيل  يف  موجودة  كنت  آب،   4 بتاريخ  الكورة.   - برتومني  يف  وأسكن 
الساعة 6:08. سمعت صوتني قوينّي، إعتقدت أّن شيئاً ما حدث يف جبيل. يف 
غضون 5 دقائق، بدأ والدّي اإلتصال يب يك أعود اىل البيت فوراً. بقي الصوتان 
مجهوالن ال أعرف سببهام أو مصدرهام. بدأت األخبار واإلشاعات تتناقل حتى 
وصلت إىل البيت، ورأيت مدى قّوة اإلنفجار. عندها وقفت مذهولة وقلت 
ما هذه الكارثة. يف اليوم التايل، بعد مشاهدة كل الدمار عىل مواقع التواصل 
اإلجتامعي، أحسست بشء غريب يف داخيل يشبه الغّصة. كنت دامئاً أشارك 
يف نشاطات رياضيّة إنسانيّة )مثل كرة السلّة عىل الكرايس املتحركة(، أو يف أّي 
مساعدات يحتاجها الناس. لكن هذه املرّة كانت القصة مختلفة، إذ شعرت 
الواجب اإلنساين. إتصلت  يناديني ويضاهي بأهميّته  أّن هناك واجباً وطنياً 
بسبب  أوالً  مرتّدداً  كان  بريوت.  إىل  النزول  يف  رغبتي  مدى  عن  ألخربه  بأيب 
قّفازات سميكة.  النهاية واشرتى يل  لكنه وافق يف  الصّحي،  املسافة والوضع 
يف صباح اليوم التايل، إستيقظت عند الخامسة فجراً، جّهزت نفيس وتوّجهت 
إىل البرتون. من هناك، إنطلقت ضمن مجموعة واتجهنا نحو بريوت. عندما 
بدأنا الغوص يف املناطق املترّضرة كنت أكتشف كميّة األرضار، وأشعر بغّصة 
الجعيتاوي،  املنكوبة. وصلت إىل مستشفى  املناطق  تزداد كلام تقّدمنا نحو 
مصدومة با أراه. رأيت املبنى أو املكان، حيث من املفرتض أن يشعر اإلنسان 
دماء عىل  مدّمراً. هناك  تساعد يف شفائه،  التي  الخدمات  لتوفّر  بالطأمنينة 
حيث  الطوارئ  قسم  مكان.  كل  يف  الزجاج  فيام  املرىض،  أرسّة  وعىل  الدرج 
تُستقبل الحاالت ليك تعالج برسعة، أو حيث يتّم إدخالها املستشفى للمعالجة، 
مدّمر. بدأت عملية التنظيف. عملنا شباناً وشابات يداً واحدة. كنا نصعد إىل 
جميع الطوابق وندخل إىل كل الغرف. كنا نشعر بكميّة الرعب التي كانت 
موجودة لحظة اإلنفجار. بعد ذلك، ذهبت إىل مركز "Appui" يف األرشفية. 
 orthopédagogie / orthophoniste / وهو عبارة عن مركز للعالج الفيزيايئ
dorms. إستوقفني يشء ال يسعني نسيانه. كان هناك مكتب ميلء بالزجاج، 
وبسبب قّوة ضغط اإلنفجار علقت قطع الزجاج يف الحائط املقابل، مخلّفًة 
أو ولد صغري يف  لو كان هناك شخص  أنه  أتخيّل  فجوات صغرية فيه. كنت 
هذا املكان، لكان الزجاج قد مزّقه متزيقاً. كانت كل غرف الـ dorms محطّمة 
ومدّمرة. عندما قررت أن أسرتيح وجدت كميّة من غبار الزجاج عىل جبيني، 
فتذكرت أّن الزجاج شّق أجساد الناس بال رحمة. إستوقفتني يف األحياء قصص 
الكرايس  عىل  يجلسون  محطّمة،  بيوتهم  جرحى  أشخاصاً  أرى  كنت  الناس. 
خارج منازلهم. ورأيت أيضاً إمرأة فقدت عائلتها ومنزلها تحمل كيساً هو كل 
ما باتت متلكه، وتتجه إىل منزل أختها. مّر كل ذلك، ودموعي كانت تخونني. 
عندما كنت أتوّجه إىل بريوت، مل أفّكر ببعد املسافة وما إذا كانت الطريق 
الباص ومل أشعر بالخوف. إّن املسافة يف الوطن  أنّني عدت يف  خطرة، علامً 
نفسه هي واحدة، كلّنا نتوّحد يف كل لبنان عندما ميّس الوطن خطر ما. لقد 
شاءت الظروف أن ال تسمح بنزويل إىل بريوت كثرياً. لكنني مل أستسلم، فقد 
شاركت يف توضيب املساعدات للعاصمة، وقمت أيضاً يف الجامعة بتوضيب 
لكننا  اإلنفجار،  لحظة  يف  يكن معظمنا موجوداً  املنكوبني. مل  إىل  مساعدات 
شعرنا بشء ما تدّمر يف قلوبنا. صوت اإلنفجار، صوت التكسري، صوت رصاخ 
األّمهات واألوالد، دمعة ذوي الشهداء، كلها أشياء لن تُنىس. كنت أرغب سابقاً 
يف مغادرة لبنان. لكن بعد نزويل إىل بريوت ومشاركتي يف إعادة الروح إليها، 
ورؤيتي الشباب من كل لبنان، من شامله إىل جنوبه وصوالً إىل بقاعه، غرّيت 
رأيي. هؤالء الشباب مل يشاركوا يف أّي إنتخابات سابقة لبناء الدولة القدمية. 
الذين شاركوا يف التنظيف هم األغلبية، وهم كانوا الدولة يف غيابها. اآلن، أنا 
أرى بصيص أمل للبنان مصدره كل هؤالء الشبّان والشابات. رحم الله الشهداء.

حتى تنهض بيروت مجددًا
 دميا قاسم   القّبة - طرابلس

إسمي دميا قاسم. عمري ١٩ عاماً. أنا طالبة يف الجامعة اللبنانية، إدارة أعامل، 
سنة أوىل، من القبة - طرابلس. تطّوعت يف جمعية "Shift" ضمن حملة "معاً 
بريوت،  مرفأ  يف  حصل  الذي  املرعب  اإلنفجار  آثار  من  للتخفيف  لبريوت"، 
والذي سبّب خسائر هائلة يف املنطقة وأثّر عىل كل الوطن. منذ أن علمت 
نوع  أّي  املساعدة يف  تقديم  لجهة  رهيب  إحساس  راودين  الحملة،  يف هذه 
من املجاالت. خضعت للتجربة يف اليوم األّول، ومنذ ذلك اليوم شعرت وكأّن 
وجودي مهّم ومشاركتي أهّم، خصوصاً عندما قال يل أحد املترّضرين "نسيّتوين 
هّمي.. نحنا منكرب فيكن وإنتو فخر لبنان"، زاد حاميس أكرث وشّجعني أكرث 
عىل املشاركة. حديثي اليومي أصبح بريوت واإلنفجار والعائلة املترّضرة، ماّم 
للمرّة  العائليّة.  التطّوع  رحلة  بدأت  وهنا  معي،  املشاركة  أخويت عىل  شّجع 
األوىل يف حيايت أشارك يف عمل تطّوعي، فهذه التجربة علّمتني الكثري وزادتني 

خربة ومعرفة )كالتنظيم والقيادة وروح التعاون يف املجتمع(. أنا اآلن فخورة 
جداً بنفيس من ناحية تعليم أخويت الصغار وتشجيعهم عىل املشاركة يف أعامل 
كهذه. أشكر جمعية "Shift" عىل دعمها املعنوي ومساهمتها يف تطويري نحو 
األفضل. أنا من املثابرين، وسوف أكمل هذه املبادرة ليك تنهض بريوت من 

جديد، علامً أنني سأتقن كل األشياء التي ميكن أن تفيد األحياء املترّضرة.

من قلبي سالم لبيروت
مرح عطية    صيدا - الجنوب

زلزال  أنّه  وكّل ظني  التلفاز  نحو  قلبي خوفاً. هرعت  وارتجف  البيت  إهتّز 
هزّنا بقّوة. هناك كانت املفاجأة، معظم املحطات الفضائية تنقل خرباً واحداً، 
"إنفجار ضخم يهّز العاصمة اللبنانية بريوت". ظهرت التفاصيل، اإلنفجار يف 
مرفأ بريوت، خيّل إيّل أّن وحشاً يبتلع عروس لبنان ويعّنفها حرقاً، ويرّش الحزن 
طاملا  التي  املدينة  بريوت  بريوت.  يا  عليك  انفطرت  التي  قلوبنا  يف  واملأساة 
كانت تتألأل زهواً، وهي تسكن بني البحر النائم عىل شاطئها والجبل املتكئة 
لإلنضامم  دعوة  رسالة  تلّقيت  األحداث،  ومع سخونة  التايل،  اليوم  يف  عليه. 
إىل مبادرة شبابيّة يف مركز "الجنى" يف منطقتي، وادي الزينة. أوضح اإلعالن 
أّن املبادرة مدعومة من منظمة "اليونيسف" للملمة الجراح وتنظيف أرايض 
بريوت املنكوبة من جرّاء تلك الفاجعة. إنضممت إىل املبادرة مع العديد من 
الشباب والشابات. ذهبنا إىل بريوت، وحني وصلنا إىل األحياء أدركت الفارق 
األحياء  فطرقات  بعينيك.  تشاهده  وواقع  التلفاز،  تشاهدها عىل  بني صورة 
لقد  يصعب وصفها.  مخايل،  ومار  والكرنتينا  كالجميزة  بالتفجري  تأثراً  األكرث 
مواساة  السواد  ارتدت  األرض  وكأّن  الداكن،  األسود  بالرماد  مليئة  أصبحت 
الزجاج  املجهول.  بيوتاً سقطت جدرانها وأطلّت عىل  للحبيبة بريوت. رأيت 
مع  التلفاز  يف  األّمهات  سمعي رصخات  يف  تقاطعت  األرجاء،  كل  يف  مبعرث 

أنينهن يف بيوتهن حني دخلنا إليها، فسنوات من التعب، ذهبت بلحظة. 
مختلف  من  أخرى  ومبادرات  املبادرة،  هذه  يف  كمتطّوعني  وجودنا  ولعّل 
املناطق واألديان والطوائف، ساهم يف بلسمة جروح بريوت وأهلها. ففي بيت 
فقد أهله مأواهم، كانت وجوه الشباب بينهم بثابة مأوى، ولو بشكل معنوي. 
من  املكّون  كفريقنا  فريقاً  وأّن  وحدها،  ليست  أنها  األرس  تلك  فقد شعرت 
فلسطينيني ولبنانيني وسوريني، نظّف الشوارع والبيوت، وأزال الركام، ومسح 

دمعة أّم متّنت لو أنها تستطيع أن تعانقنا واحداً واحداً، كام قالت. 
كّل  ورغم  استشهد.  قد  مّني  شيئاً  وكأّن  داخيل،  يف  عميقاً  أثراً  املشهد  ترك 
بيوتنا  أبواب  فيام  البعض؛  لبعضنا  سنداً  واحدة،  يداً  بقينا  املؤملة  األحداث 
مرشّعة ألهايل العاصمة. آه يا بريوت، أنا إبنة مخيّم. عشت الجئة فلسطينيّة 
يف سوريا، وجئت إىل لبنان هرباً من الحرب هناك. ما حّل بك يا بريوت فاجعة 
كأنّها الحرب.. وأنِت يا بريوت.. آه يا بريوت.. أنِت املعتادة عىل الحّب كام 

الحرب.. كم أوجعتنا يا بريوت.. كم نحبّك يا بريوت.. من قلبي سالم لبريوت.

إعادة بيروت إلى ما كانت عليه
أنطوين فغايل  األشرفية - بيروت

5 آب 2020، اليوم األّول بعد ليلة سوداء مل نَر فيها طعم النوم. اليوم األول 
العاصمة. مل  كبرية يف  الذي أصاب مدينة بريوت، مسبّباً أرضاراً  الخراب  بعد 
أتردد لحظة بالنزول إىل شارعي مار مخايل والجميزة للمساعدة، عىل الرغم 
مار مخايل  تكن  كثرياً. مل  ترّضر  أنني أسكن يف منطقة األرشفية، وبيتي  من 
والجميزة كاملعتاد، بل كانت تعيسة، كانت بالفعل منطقة منكوبة. السيارات 
مدّمرة، الزجاج املطحون ميأل كل الشوارع، واألبنية تشبه أبنية الحرب املجرّدة 
من النوافذ والرشفات. كنت أتساءل عام إذا كانت هذه املنطقة ستعود إىل ما 
كانت عليه قبل النكبة، وتعود الحياة الليليّة إليها. مل نكن منلك أي آلة تنظيف 
فيها  التي ساعدنا  األوىل  الوسيلة  الغذائيّة  املواد  توزيع  كان  لذا  للمساعدة، 
أهايل املنطقة، إىل أن تعرّفنا عىل عدد من الشبان والشابات الذين تعرّفوا أيضاً 
عىل بعضهم البعض من خالل الشارع، وتوّجهنا سويّاً إىل بيت يف آخر منطقة 
الجعيتاوي."عن جّد إنتو عم تساعدوا بال مقابل؟"، كان السؤال األّول الذي 
طرحه صاحب املنزل املدّمر، فقد تفاجأ بنا، وراح يخرّب الجريان عّنا كشباب 
وشابات جئنا للمساعدة. "حكيتو بعض وجبتو مكانس وجيتو؟"."ال يا عّم، نحنا 
ما منعرف بعض، كل واحد مّنا من منطقة، ومش كلنا من بريوت ". وفعالً، مل 
نتعرّف عىل بعضنا البعض سوى من بضع دقائق، فالشباب والشابات الذين 
الطوائف،  كل  ومن  املناطق  كل  من  فعالً  كانوا  األرض،  كانوا حارضين عىل 
يعملون بجهد كبري إلعادة بريوت إىل ما كانت عليه من قبل. إنها املرّة األوىل 
إنّه  الشكل. خراب ودمار يف كل أحياء بريوت.  بهذا  أرى فيها مدينتي  التي 
هو  الشعب  األسبوع.  مدار  املساعدة عىل  دفعنا الستكامل  الذي  اإلحساس 
الدولة، إنّها الدولة التي يتمّناها كل مواطن، أّما الجملة التي كنت أسمعها 
منذ صغري وحتى اليوم: "شو رح يطلع من جيل كسالن، وّجو بوّج التلفون 
كل النهار؟". هذا الجيل يعّمر بريوت اليوم، وسيبقى يعّمر حتى تصبح بريوت 

فعالً سويرسا الرشق.
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لقد كان لإلنفجار الذي دّوى يف بريوت يف الرابع من آب، أثر كبري عىل 
اللبنانيني يف كل بقاع الدنيا. ويعيش نحو أربعة ماليني لبناين عىل األرض 
اللبنانية، بينام يعيش حواىل 6 إىل 9 ماليني لبناين يف دول الشتات. وفيام 
أنا أعيد وأعيد مشهد اإلنفجار يف رأيس، وأتخيّل العاصمة تتهاوى فتاتاً، 
إنتفض الشتات اللبناين وتحرّك عىل الفور وكأنه يقول للبنان ولبريوت: 
"ما حصل مؤمل ولكننا لن نرتككم وحدكم". لقد لعب املغرتبون يف هذه 

األزمة دوراً مثيناً، ال بل حاسامً.
ألحبتهم  األموال  إرسال  إىل  مكان  كل  يف  اللبنانيون  املغرتبون  سارع 
املترضرين من اإلنفجار، وأنشأوا صناديق عرب اإلنرتنت لجمع التربّعات 
اللبناين  األحمر  للصليب  اإلنسانيّة  املساعدات  تقديم  أجل  من 
واملنظامت غري الحكوميّة األخرى ذات الثقة، كام أرسلوا طروداً تحتوي 
عىل مساعدات طبيّة ومواد غذائيّة، ومل ينسوا املالبس. واألهم من ذلك 
كله، عملوا عىل التعريف بالكارثة عىل نطاق واسع بني غري اللبنانيني، 

وحثّوهم عىل التضامن واملساعدة بالطريقة التي يرتأونها.  
ديب:  يف  واملقيمة  األزياء  بشؤون  املهتمة  الست،  باوال  السيدة  قالت 
اللبناين".  لالقتصاد  الحارس  املالك  التاريخ  عرب  الشتات  كان  "لطاملا 
ومدرسة  اإلمارايت  األحمر  الهالل  مع  باملشاركة  باوال،  السيدة  متكنت 
من  طناً   160 من  أكرث  أيام  ثالثة  غضون  يف  تجمع  أن  من  املواكب، 
املساعدات. وتقول يف هذا الشأن: "إنه واجب وطني عىل كل مغرتب 

أن يقف إىل جانب لبنان اليوم بكل الطرق املمكنة".
أما Impact Lebanon وهي منظمة غري ربحيّة مقرها لندن أسسها 
أبناء من الشتات اللبناين، فقد أنشأت صندوقاً لإلغاثة الطارئة وجمعت 
والتي  املوثوقة  املنظامت  ملساعدة  إسرتليني  جنيه  ماليني   6.5 حواىل 

تعمل ميدانياً يف لبنان.

قال بالل مالعب، أحد مؤسيس Impact Lebanon: "لدينا إميان راسخ 
يف Impact Lebanon بأن الحركة باتجاه التغيري يجب أن تكون محليّة 
وبأيٍد محليّة، ونرى أن دور الشتات هو التحفيز عىل التغيري". ويضيف: 
"لدى االغرتاب مسافة عاطفية كافية متكنه من الحشد، ولكنه يف الوقت 
املحلية.  الشبكات  تواصل مع  بشكل قوي وعىل  عينه مرتبط عاطفياً 
نعتقد أن إعادة إعامر بريوت جهد وطني يشكل الشتات جزءاً ال يتجزأ 

منها، ولكن يجب أن يتم بأيٍد محلية".
حدث اإلنفجار يف ظل واحدة من أسوأ األزمات االقتصادية التي مّر فيها 
أظهر  بسبب جائحة كورونا.  أساساً  تفاقمت  قد  األزمة  لبنان، وكانت 
والبحوث  للعمل  "فافو"  الدولية، ومعهد  العمل  منظمة  أجرته  تقييم 
االجتامعية FAFO، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، ومعها جهات أخرى، 
أن ظروف العمل واملعيشة قد تدهورت بشكل كامل يف لبنان نتيجة 
عالقة  ال  والتي  اإلقتصادية،  األزمة  وبسبب  ذلك،  إىل  باإلضافة  الوباء. 
لها بالوباء، يواجه لبنان شيئاً من املجاعة يذكّر باملجاعة الكربى التي 
حصلت عام 1915 حيث أّن أسعار املواد الغذائية قد ارتفع بنسبة 56% 
 Business Insider منذ ترشين األول، حسبام ورد يف تقرير صادر عن
نرش يف شهر متوز. وفقاً لربنامج األمم املتحدة اإلمنايئ، وحسبام جاء يف 
مئة  ثالث  يقرب من  ما  تهجري  اىل  االنفجار  أدى  الهندسة،  دار  تقرير 
ألف شخص، كام أن املصدر الرئييس للواردات يف البالد، أي مرفأ بريوت، 
"املعاناة  مالعب:  يضيف  االنفجار.  بعد  تأهيل  إلعادة  حالياً  يخضع 
ما  عىل  نحزن  وأن  بهام  نشعر  أن  حقنا  ومن  واقعان،  أمران  والبؤس 
وعوائلنا".  أصدقاؤنا  به  يشعر  با  نستهني  أن  يجب  ال  لذلك  فقدناه، 
ورغم كل ذلك، فقد أظهرت األزمات األخرية بشكل جيل أن اللبنانيني 
أنشئت  لقد  ومستقبلهم".  حياتهم  بزمام  اإلمساك  عىل  العزم  عقدوا 
املنظمة كوسيلة يعرّب من خاللها املغرتبون عن والئهم لوطنهم، وهي 
مبادرة نابعة من حاجة اللبنانيني يف الخارج ملساعدة بلدهم عن بعد. 

وما كان لهذا التفاين من أجل لبنان إالّ أن يتضاعف بعد انفجار املرفأ. 
اللبنانية  اإلنكليزية  شاهني  ورشا  اللبنانية  األملانية  هاج  ماريا  فضلت 
أن تقوما بنرش املعلومات حول الوضع يف لبنان منذ االنفجار، واختارتا 
جامعتهام يف كينت بإنكلرتا للبدء بحملة لجمع التربعات املالية لصالح 
جمعيات أهليّة محليّة. تشعر الفتاتان بشء من العجز لرؤية الوطن 
ماريا.  تقول  كام  األرض،  عىل  املساعدة  عىل  القدرة  ولعدم  مدّمراً 
وتضيف رشا أنه بصفتهام لبنانيّتني مغرتبتني، يتعنّي عليهام بذل كل ما 

يف وسعهام للتعريف با حدث يف الرابع من آب. 
أما مجد فراج وهو طالب طب لبناين أمرييك مقيم يف ميشيغان، فقد 
جمع بساعدة الجالية اللبنانية يف املدينة، ما قيمته 70 ألف دوالر من 

اللوازم الطبيّة وأرسلها إىل لبنان.
كذلك األمر، أنشأ املركز الوطني اللبناين - الكندي عىل الفور صفحة عىل 
موقع go-fund me، تهدف إىل جمع األموال من أجل اللوازم الطبيّة 
واملسكن والطعام وغري ذلك. من جهته، سارع املجتمع اللبناين الربازييل 
إىل املساعدة، فأطلقت غرفة التجارة العربية - الربازيلية حملة تربعات 
الربازيلية   - اللبنانية  الطبية  الجمعية  مع  بالرشاكة  الفورية،  لإلغاثة 
لتوفري املواد الغذائية واللوازم الطبيّة واألدوية ومواد البناء، وفقاً ملوقع 
أبناءها يقفون إىل جانبها  أّن  الغرفة عىل اإلنرتنت. رأت بريوت كيف 
مهام بعدت املسافات. بالعودة اىل الست، فقد قالت: "يتوّجب عىل كل 
واحد منا أن يساهم يك يقف لبنان مجدداً عىل قدميه. سوف يستغرق 
التعايف وقتاً من الزمن، لكننا سنتجاوز هذه املحنة إذا ما وّحدنا قوانا".

بأسبوعني،  االنفجار  بعد  أي  األحد،  يوم  ظهر  بعد   2:55 الساعة  عند 
كنت أجلس قرب النافذة وأبتسم، وإن كانت ابتسامة يشوبها الحزن. 
إتضح يل حينها أن العيش يف بلد آخر ليس أمراً مهامً. بجرد أن عشت 
نفقد  ال  ما حدث،  كل  ورغم  فعليّاً.  تغادره  لن  فإنك  املكان،  هذا  يف 

الرجاء بلبنان أفضل.

صالون  يف  موعده  عن  أحمد  تأخر  مساًء.  السابعة  إىل  الساعة  تشري 
الحالقة الرجاليّة. إستغرب الحالّق ذلك، فأحمد خطبته اليوم، وكان قد 

أكد املوعد مراراً. 
الساعة  عقارب  تراكضت  مطّوالً.  الحالقة  محل  صاحب  عالء  إنتظره 
وأشارت إىل الثامنة مساًء. تأكد عالء أن أحمد لن يأيت، فحفل الخطبة 
سيكون يف التاسعة، ومن املحال أن يستطيع أحمد التحضري للحفل يف 

ساعٍة واحدٍة فقط.
مل يذهب أحمد إىل خطبته أصالً. أرسل اىل حبيبته رزان رسالة صوتيًّة 
قصرية، معلناً فيها تأجيل الحفل، وطالباً منها إخبار أهله أيضاً ألنه ال 

ميلك الوقت إلخبارهم بذلك. 
العقبات  كل  تجاوز  فبعد  الصرب.  بفارغ  اليوم  هذا  ينتظر  أحمد  كان 
املادية، ها هو حلمه قد تحقق وسريتبط برزان رسمياً. ظل أحمد يؤكد 
لعالء يومياً عىل مدار أسبوع موعده يف الصالون. اشرتى ثياب الخطبة، 
حلم  برزان،  سريتبط  وأخرياً  الحفل.  إىل  وأصدقائه  أصحابه  كل  ودعا 

عمره.
كل  شاهدها  كام  الدخان  سحابة  أحمد  شاهد  الهائل.  اإلنفجار  وقع 
سكان بريوت. ظهر مئات املستغيثني عىل شاشات التلفزة، فيام كانت 

سيارات اإلسعاف ترصخ يف شوارع العاصمة.
مل يأبه أحمد لحفل خطبته، وال ألحالمه الكثرية التي بناها لهذا اليوم. 
مل يأبه أيضاً لكل الروايات السابقة بأن بريوت ال تحّب الالجئني. وعىل 
عجل، ركب دراجته الناريّة منطلقاً من مخيّمه برج الرباجنة إىل مرفأ 

بريوت موقع اإلنفجار. 
فقد  العاصمة.  نداء  لبّى  الذي  الوحيد  الفلسطيني  أحمد  يكن  مل 
الكثري  وهرع  املرفأ.  إىل  الفلسطيني  املدين  الدفاع  فرق  أيضاً  توجهت 
من الشباب الفلسطيني إىل املشايف للتربّع بالدم. كام أن املستشفيات 
داخل املخيامت، وعىل الرغم من إمكاناتها البسيطة، إستقبلت عدداً 
من الجرحى. حبُّ بريوت مل يكن حكراً عىل الجئيها املوجودين ضمن 
املخيّامت  من  عدة  شبابيّة  حمالت  انطلقت  فقد  الجغرايف.  نطاقها 

الردم  إزالة  يف  للمساعدة  اللبناين  والشامل  الجنوب  يف  الفلسطينيّة 
اللبناين  القانون  حرمهم  العمل،  عن  عاطلون  شباب  الرتميم.  وأعامل 
الكثري من املهن، وأنهكتهم الصور النمطيّة السلبيّة عىل أن مخيّامتهم 
هي بؤر للفساد وللخارجني عن القانون. ذهبوا من أجل إعادة إعامر 
بريوت، وهم ممنوعون أصالً من إعامر منازلهم إال بترصيح. دفعوا من 
جيبوهم الفارغة، وتربعوا من مطابخهم الخالية أيضاً. توّجهوا إىل بريوت 
يف  العقبات  وضع  من  كل  ومتجاوزًة  للشك  قابلة  غري  صورًة  لريسموا 
درب حّب بريوت لالجئيها؛ وليؤكدوا أن بريوت شقيقُة القدس. ال يَِغب 
عن بال أحد أيضاً "حضن الروح" الذي أعطته بعض العامالت األجنبيات 
لألطفال الذين يقمن برعايتهم. لقد قاموا فعالً بالرعاية بأبهى صورها. 
وعىل الرغم من هول اإلنفجار والصدمة االّولية، إال أن هذه الفئة -التي 
العبد- كانت ردود فعلها األّولية إنقاذ أطفاٍل  اليها الكثري نظرة  ينظر 
تحبّهم بريوت، علامً أن الكثريات من هؤالء العامالت قد عانوا من نظام 
الكفالة املجحف، حتى وصل الحال بالكثري من أرباب العمل إىل رميهن 

يف الشوارع وكأّن مدة صالحيتهن قد انتهت. 
كل تلك الظروف كان من املمكن أن تتسبّب بشاعر كره وحقد من هذه 
الفئة عىل بريوت، لكن العكس قد حصل متاماً. فقد نهضت العامالت 
يف  ليشاركن  فيها،  وأذللن  رمني  اللوايت  نفسها  الشوارع  من  املنزليات 
بلسمة جراح بريوت. لقد عملن من دون مقابل أو طلب من أحد، ليك 

يثبنت أن بريوت عصيّة عىل اإلنكسار، وهن أصالً منكرسات.
ليس  فعلن،  ما  توثق  كامريات  وجدت  العامالت  هؤالء  ولحسن حظ 
بلهجتهن  يثبتنه  ان  جّربن  لطاملا  لُِحٍب  بل  والرياء  التباهي  باب  من 
من  منعهّن  فرضه،  الكثري  حاول  الذي  بريوت  تَرَفَُع  لكن  املتكرّسة. 
عكس هذا الحب ليأيت اإلنفجار املهول، وليك يقلن هؤالء السمراوات 

الجميالت بأنهن يحبنب بريوت ما استطعن اليها سبيالً...
"بريوت مدينة قاسية، لكنها قاسية بشكل جميل. تشبه قسوة األم عىل 
اطفالها، فهل باستطاعتك أن تكره أمك ألنها رضبتك؟ بالطبع ال، وهذا 
موقفنا نحن السوريني يف بريوت"، يقول أبو العبد، عامل البناء سوري 

الجنسيّة واملقيم يف لبنان منذ سبع سنوات، وهو يتىكء عىل مكنتسه 
أثناء مشاركته يف رفع دمار بريوت. 

بسبب  قانونية  إقامة  ميلك  ال  ألنه  بريوت  يف  خلسًة  العبد  أبو  يعمل 
القيود التي تفرضها السلطات، من تأمني كفيل لبناين ومبلغ من املال 

مع عدد من األوراق، وهذا ما مل يتمكن من تحقيقه.
حمل أبو العبد مكنتسه. أطل من مكان عمله. إنطلق إىل شوارع بريوت 
جهاراً نهاراً. منذ فرتة طويلة مل ميِش عالنيًة خوفاً من اعتقاله. لكنه هذه 
املرة مل يأبه لخطورة وضعه، ومل يستطع أن يكون متفرجاً عىل بريوت 
وهي تنزف. نزل للمشاركة يف كفكفة دموع املدينة املكلومة، بعد أن 

ذرف دموعاً كثرية يف ليلها الحالك.  
لتصّدر  والتمييز،  للعنرصية  تعرّضاً  لألكرث  مقياٌس  هناك  كان  لو 
السوريون يف لبنان قّمة هذا املقياس بال منازع. فاملواقف التي عاشها 
بأنهم هربوا  يكّررون  الحرب، جعلتهم  الالجئون خالل سنوات  هؤالء 

من املوت يف بالدهم، لكنهم عاشوه مراراً يف لبنان. 
بىك  السوريون عىل بريوت.  التي ذرفها  بالدموع  لذا، فوجىء كثريون 
السوريون بريوت كام بكوا الشام، وتنافسوا يف ما بينهم إلظهار حبّهم 
الوحيد  رزقه  مدخل  املعّجنات،  محل  رهن  من  فمنهم  املدينة.  لهذه 
إلعادة  وبقاعاً  شامالً  الكيلومرتات  قطع  من  ومنهم  بريوت،  ملتطوعي 
إحياء املدينة املنكوبة. أما القسم اآلخر، فزاد يف عطائه حتى قّدم روحه 
ومات يف أحضان بريوت، ليشّكل السوريون نسبة األجانب األعىل بني 
ضحايا اإلنفجار، وليقولوا إنهم إخواٌن يف هذا البلد، وبأنهم يتشاركون 

مع اللبنانيني حتى يف املوت. 
املدينة،  لهذه  حبّهم  يثبتوا  ليك  لغربائها  الفرصة  بريوت  انفجار  منح 
حيث مل تنفع كل تجاربهم السابقة ولهجاتهم املختلفة بالتعبري عن هذا 
الحب. ليس رفضاً من املدينة بحّد ذاتها، بل من حرّاسها الذين حاولوا 
تكريس صورتها التي تكره الجئيها. وها هم حرّاسها قد قادوها حتى 
اإلنفجار، بينام عاد الجئوها إىل حضن مدينٍة لطاملا أحبّوها وأحبّتهم.  

فلسطيني صحافي 

فية صحا
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لبنان،  بها  ميّر  التي  الخانقة  املاليّة  األزمة  وبسبب 

ال بد من تقليل االعتامد عىل مواد البناء املستوردة 

إعامر  إعادة  إسرتاتيجيّة  اىل  اللجوء  إن  واملكلفة. 

وترميم  إلصالح  األولويّة  يعطي  البيئة،  تراعي 

العنارص املكونة لألبنية املحطمة بدالً من استبدالها 

املواد  استخدام  إعادة  يف  ننجح  ما  وبقدر  كلياً. 

وتتدىن  الجديدة  املواد  إىل  الحاجة  تقل  واألثاث، 

تكاليف التجديد.

قد  التي  السامة،  املواد  مع  التعامل  أن  اىل  نلفت 

مثل  القدمية  املباين  يف  أساساً  موجودة  تكون 

األسبستوس )املوجود يف األرضيّات واألنابيب واملواد 

التي تحمي األسقف( ويف املصابيح الفلوية املتضامة 

اململوءة بالزئبق، يجب أن يتم بحذر شديد. نقرتح 

من  بد  وال  سميكة.  وقفازات  خاصة  أقنعة  ارتداء 

بشكل  السامة،  املواد  توجد  حيث  األماكن  تهوية 

جيد، وذلك ملدة يوم كامل عىل األقل قبل الرشوع 

يف عملية الرتميم، من أجل ضامن عدم احتواء الجو 

أما  الهواء.  عرب  تنتقل  ضارة  ملّوثات  عىل  املحيط 

إلكرتونيّة  وأي معدات  املتضامة  الفلورية  املصابيح 

مل تعد تصلح لالستخدام، فيجب أن ترسل إىل مرافق 

جمع النفايات اإللكرتونيّة، حيث يتم التخلص منها 

وإعادة تدويرها بعيداً وبأمان. 

هياكلها.  يف  ألرضار  املباين  من  العديد  تعرّضت 

أو  الخشب  استخدام  ميكن  األمر،  هذا  وملعالجة 

فعىل  للبيئة.  صديق  كبديل  تدويره  املعاد  الفوالذ 

التي  الخشبيّة  الكهربائيّة  األعمدة  إن  املثال،  سبيل 

تم التأكد من سالمتها الهيكليّة، ميكن أن تستخدم 

أن  كام  جيدة.  حالة  يف  كانت  إن  األسقف  لدعم 

الفوالذ الذي يحتوي عىل الكثري من العنارص املعاد 

تدويرها متوافر عىل نطاق واسع ومن دون تكلفة 

إضافية، مقارنة بالفوالذ غري الخاضع إلعادة التدوير 

واملتوافر لدى مختلف املصّنعني.

سوى  ميكننا  فال  الزجاج  مثل  املواد  بعض  أما 

شأنه  من  املزدوج  الزجاج  اختيار  ولكن  استريادها. 

أن يقلل من أحامل التدفئة والتربيد يف املباين، كام 

أنه يشكل عازالً للصوت. لقد كان هذا األمر مصدر 

األحياء  يف  ترّضراً  األكرث  األماكن  بعض  يف  انزعاج 

الصاخبة. إستخدام هذا النوع من الزجاج مهم جداً 

مكثف،  تكييف  اىل  تحتاج  التي  األماكن  يف  خاصة 

ميكن  الشمس.  ألشعة  كثرياً  النوافذ  تتعرّض  حيث 

 - عاكس  بزجاج  املشمسة  الواجهات  تغطية  أيضاً 

الطريقة صالحة أيضاً للزجاج الفردي - أو تضمينها 

كّوات تحّد من امتصاص الحرارة وبالتايل من الحاجة 

إىل مزيد من التربيد.

نسبة  عىل  تحتوي  طالء  مواد  باختيار  دامئاً  يُنصح 

املتطايرة بدالً من  العضوية  املركبات  منخفضة من 

بشكل  املكّونة  التقليديّة  الطالء  مواد  استخدام 

ومسبّبة  ساّمة  تعترب  والتي  الزيت  من  أسايس 

أسلم  بيئة  يضمن  الذي  الطالء،  هذا  للرسطانات. 

يف األماكن الداخلية، يتم تصنيعه محلياً ومن دون 

أخرية  ملسات  عىل  وللحصول  األسعار.  يف  تفاوت 

باستخدام  الجدران  تجصيص  ميكن  للبيئة،  صديقة 

من  األوىل  الطبقة  يف  الناعم  القش  مع  خام  مواد 

الكلس أو كمية صغرية من األسمنت كافية لتثبيت 

تقليدياً  استخدم  وقد  متانة.  أكرث  وجعله  الجص 

شأن  من  القدمية.  بريوت  منازل  يف  الثابت  اآلجر 

ذلك أن يخفض الطلب عىل األسمنت الباهظ الثمن 

)الرتابة(، ويستطيع الساكنون أن يقوموا بهذا العمل 

بأنفسهم.

امليكانيكية  األنظمة  من  الكثري  أّن  إىل  نظراً 

يف  نأخذ  أن  من  بد  فال  ترضرت،  قد  والكهربائية 

االعتبار كفاءة استخدام الطاقة عند إعادة اإلعامر. 

وتكييف  والتهوية  التدفئة  أنظمة  ذلك  ويشمل 

الهواء املوفّرة للطاقة )مثل وحدات التربيد املزودة 

 ،)LED الحرارة(، واإلنارة )ملبات بحول ومضخات 

والغساالت  الربّادات  )مثل  الكهربائية  واألجهزة 

واملجّففات والتلفزيونات وما إىل ذلك(. تساعد هذه 

املعدات عىل تخفيف الحمل الكهربايئ، مام يسمح 

لها بالعمل عىل مصدر الطاقة الضعيف للمولدات، 

ويف الوقت نفسه يخفض من فواتري االستخدام.

أنحاء  الكهربايئ يف جميع  التيار  انقطاع  تزايد  ومع 

الشمسيّة  الطاقة  عىل  االعتامد  أن  نرى  البالد، 

أيضاً  له  ترّوج  ما  وهو  الطاقة،  يف  جيد  استثامر 

أو  الكهروضوئيّة  األلواح  تركيب  يسهل  الحكومة. 

الشمسيّة  الطاقة  عىل  تعتمد  التي  املياه  سخانات 

عند إعادة بناء املدارس واملستشفيات التي تستخدم 

كام  املشمسة.  الساعات  خالل  الطاقة  من  الكثري 

التي  املياه  سّخانات  استخدام  جدوى  عىل  نؤكد 

تعمل عىل الطاقة الشمسيّة يف املباين السكنية حيث 

مساحة السقف كافية لهذا الغرض.

الفاتورة  مسألة  تتعدى  األنظمة  هذه  فائدة   

املخفضة، فهي ترفع من مرونة املجتمع وقدرته عىل 

التعامل مع أي انقطاع قد يطاول يف املستقبل البنية 

التحتيّة املركزيّة.

بعض التوصيات الواردة يف هذا املقال، ترتتب عليها 

الوضع  ظل  يف  اعتامدها  يصعب  إضافية  تكاليف 

االقتصادي الصعب للبلد. ولكن، إذا ما نظرنا إليها 

الطويل،  املدى  االستخدام عىل  منطلق جدوى  من 

التكلفة  تعويض  أيضاً  وميكن  مجٍد.  شك  ال  فاألمر 

التعويضات  أموال  تخصيص  تّم  ما  إذا  املرتفعة 

األبنية  تدعيم  أجل  من  اإلعامر  إلعادة  املرصودة 

آللية  بد  ال  األقل.  عىل  الحايل  وضعها  يف  هي  كام 

التعويض املايل من أن تكون واضحة يف أقرب اآلجال 

شأن  يف  املناسب  القرار  اتخاذ  للاملكني  يتسّنى  يك 

املبالغ التي ميكنهم استثامرها يف اختيار مواد البناء.

وبا  وقت  أرسع  يف  بريوت  إعامر  يعاد  أن  نأمل 

يتالءم مع حاجات الناس وقدراتهم. 

أجل  من  ورضوري  األهميّة  يف  غاية  أمر  هذا  إن 

تحقيق يشء من العدالة بعد هذا الحدث املدّمر.

السالمة البيئيّة في إعادة إعمار بيروت
نصائح لترميم يُراعي البيئة

محمد مرتىض

بعد اإلنفجار املرّوع الذي رضب بريوت يف 4 آب 2020، وقفنا مصدومني وسط أنقاض املدينة التي نحّب، مفجوعني عىل الذين قضوا وعىل املباين املتداعية والشوارع التي كانت يف يوم من األيام تنبض بالحياة. يصعب التفكري 

يف التعايف ونحن يف خضّم هذا الحدث. ولكن كلام أصبحت حاجات الناس للأموى ولألحياء الصالحة للعيش أمراً ملحاً، كلام أصبحنا ملزمني أال نقف حزينني مكتويف األيدي أمام هول ما جرى. إن اإلرساع يف إعادة اإلعامر هي 

مسألة ملّحة من شأنها أيضاً أن تحقق جزءاً من العدالة لضحايا الدمار. من وجهة نظر تقنية، نجد أن إعادة إعامر بريوت بشكل يراعي السالمة البيئيّة، باب نستطيع من خالله تحسني حياة الناس ورفاههم بعد اإلنفجار.

كونسلتنغ" "إيكو  شركة  في  المستدامة  بالهندسة  متخصص  مهندس 

ض
عو

د 
مو

مح
 ©



في لبنان ملحق العدد رقم 25، أيلول 2020، "التئام جراح إنفجار بريوت"12

التراث الثقافي

حماية المستأجرين في صلب
استعادة مدينة قابلة للحياة

نادين بكداش و عبري سقسوق

منذ إنفجار مرفأ بريوت يف 4 آب 2020، تّم إخالء عرشات املباين يف األحياء املحيطة باملرفأ. رحل السكان من جرّاء األرضار والصدمة، كباًرا وصغاًرا، ولدوا هنا أو استقروا مؤخرًا، مستأجرين ومالكني، لبنانيني ومهاجرين. 
وتصّدعت املحالت التجاريّة واملشاغل واملكاتب واملطاعم والحانات واملدارس وغريها. كام قُطعت متاًما الكهرباء واملياه يف العديد من األحياء املترّضرة، وتصّدعت املباين وأصبح عدد منها غري قابل للسكن. ساهمت هذه 

العوامل يف الرحيل الرسيع للسكان إىل خارج املنطقة.

أّن رحيلهم يشّكل تهديًدا خطريًا الستعادة مدينة  إال 
قابلة للحياة، وأحياء تزدهر فيها سبل العيش. فهناك 
خطر حقيقي من أن يتحّول هذا اإلنتقال الرسيع إىل 
األحياء كانت  وأن معظم هذه  دائم، خصوصاً  تهجري 
السنوات  خالل  رشسة  عقاريّة  ملضاربة  خضعت  قد 
العرش املاضية. فإذا أخذنا منطقة مار مخايل عىل سبيل 
املثال - التي قصدتها أجياٌل متعاقبٌة من النازحني إىل 
مكان  من  وقريباً  مناسباً  سكناً  فيها  ووجدت  املدينة 
عملها - فقد تعرّضت بدءاً من العام 2006 اىل تحّول 
تدخل  والحانات  املطاعم  بدأت  املحيل.  اقتصادها  يف 
إىل الحّي وتحّل مطرح الصناعات القدمية. وقد قصدته 
لتديّن أسعار اإليجارات فيه، وإعجاباً بطابعه العمراين 
الفريد، ما تسبّب يف رفع أسعار األرايض  واإلجتامعي 
وترية  مع  ذلك  ترافق  املئة.  يف   200 بنسبة  الحّي  يف 
متسارعة لعمليات إنتقال امللكيّة من املالكني القدامى 
خارطة  )راجع  واملستثمرين  العقاريّة  الرشكات  إىل 

تحّول امللكيّة(.

وتحوي األحياء املترّضرة يف معظمها، عىل مبان قدمية أو 

تاريخيّة تسكنها نسبة كبرية من املستأجرين. فاإليجار 
يشّكل الوسيلة األساسيّة للوصول إىل السكن يف املدن 
الرئيسيّة يف لبنان. يف بريوت، تبلغ نسبة املستأجرين 
49.5 % )وفًقا ملسح أجراه برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ 
تشّكل  كمثال،  مخايل  مار  حّي  العام 2008(. ويف  يف 
نسبة املستأجرين يف النسيج القديم نحو 55 % )راجع 
الرسم البياين(، وقد باتوا مهّددين بالتهجري الدائم نتيجة 

يف  وجودهم  يرعى  الذي  القانوين  واإلطار  هشاشتهم 
املدينة.

ينقسم املستأجرون اىل ثالث فئات:

العمراين  النسيج  يسكنون  الذين  القدامى:  السكّان   -
القديم يف املدن بواسطة قانون االيجارات القديم، أي 
 .1992 عام  به  العمل  توقّف  الذي  اإليجارات  ضبط 
توفري  دون  من  والتهجري  باإلخالء  مهّددة  الفئة  هذه 
القدمية  لاليجارات  جديد  قانون  بفعل  سكنيّة  بدائل 
الكثريين  الذي جرّد  )أقّر  يف 2014 وعّدل يف 2017( 

من املستأجرين القدامى من ضامنة حقهم بالسكن.1

هذا  اإلستثامر:  قانون  وفق  "الجدد"  املستأجرون   -
يستأجر  بوجبه  الذي  الوحيد  اإليجارات  قانون  هو 
السّكان يف املدينة، وقد جرّد هذا القانون املستأجرين 
من حقهم يف السكن وحّول عالقتهم مع املسكن إىل 
فالعقد  املالك.  بحتة يحدد رشوطها  استثامريّة  عالقة 
وفق قانون االيجار الجديد يهّدد اإلستدامة يف السكن 

فيضمنه فقط لثالث سنوات، من دون أي رشوط لزيادة 
كلفة اإليجار بعد انقضاء الـ3 سنوات أو ضامنات لعدم 
إخالء املستأخرين. كام أن هذه العقود ال ترتبط بأّي 
بدل  تسديد  وعملة  اإليجارات  كلفة  يضبط  مؤرش 
اإليجار، فهي مرتوكة متاماً لرغبات وقدرة املالك يف جني 

األرباح.2
 

السياسات  انعدام  ظل  يف  عقود:  بال  املستأجرون   -
والربامج   السكنية التي تؤّمن السكن لرشيحة واسعة 
ترتيبات  املدن  يف  تظهر  املحدود،  الدخل   ذوي  من 
سكنية مختلفة تتمثّل بتقسيم الشقق لغرف، املساكنة 
إىل  املساكن  هذه  من  العديد  تفتقد  األرسّة.  وتأجري 
رشوط السكن املالئم وتتسم باالقتظاظ وغياب املعايري 
الصحيّة والهندسيّة، وسّكانها هم رشيحة واسعة من 
التالمذة، والعاّمل، واملهاجرين والالجئني. هؤالء يعانون 
وضع  يف  يجعلهم  مام  التأجرييّة،  العقود  غياب  من 
قانوين هّش. يتمثّل استكامل كارثة اإلنفجار باستغالل 
هذه الفئات القلقة عىل سكنها ومستقبلها يف الحّي، 
ملسؤولياتها  الدولة  لتحّمل  تام  غياب  ميّكنه  والذي 
السّكان  فيتعرّض  السكن.  يف  للحق  الحامية  وغياب 
بحّجة تصّدع املباين إىل ضغوط باإلخالء من املالكني من 
جهة ومن القوى األمنيّة التي تنّفذ قرارات املحافظ. ويف 
حني يقاوم أعداد كبرية من املستأجرين هذه الضغوط، 
إذ مل توفّر لهم ضامنات لعودتهم أو بدائل سكنية لحني 
إمتام إعادة التأهيل، تقوم القوى األمنيّة بضغط إضايف 
يجرب السّكان عىل توقيع أوراق تحّملهم مسؤولية عدم 

اإلخالء.

تتجىّل مخاوف التهجري الدائم يف مامرسات السلطة مع 
كارثيّة  سيناريوهات  جراء  من  وتتغذى  السكن،  حق 
لتجارب إعادة إعامر سابقة. لقد سبق وُدّمرت بريوت 
مدن  تدمري  عىل  شهدنا  كام  عدة،  مرات  وضواحيها 
لبنانية أخرى وقُرى ومخيّامت. أُعيد إعامرها عىل نحو 
أعاد إنتاج األسباب التي أصالً أدت لدمارها: عىل أسس 
طبقيّة أو تقسيميّة أو لخدمة مصالح محددة؛ وساهم 
ذلك يف ترشيد إضايف للسكان ويف تدمري اإلقتصاد املحيل 

ويف خلق فجوة كبرية ما بني املايض والحارض. 

أحياء  واستنهاض  تأهيل  عملية  ستشكل  هنا،  من 
والروم  والجعيتاوي  والجميزة  مخايل  ومار  الكرنتينا 
ستحاول  حقيقياً.  سياسياً  رصاعاً  والبدوي،  وفسوح 
املصالح  من  شبكة  لتحريك  الدمار  استغالل  الُسلطة 
نحن  وسنحاول  والبناء.  العقارات  بقطاعي  املرتبطة 
السكان يف  أن تضع جميع  إرساء مسارات من شأنها 
صلب عملية التعايف وتقديم الدعم القانوين واإلجتامعي 

للفئات األكرث ُعرضة للتهميش.

عليه، نطلق مبادرة مسح إجتامعي إقتصادي لألحياء 
وندعو املترضرين والعاملني االجتامعيني إىل التبليغ عن 

األرضار والتهديدات يف السكن. 

إجاميل  من  يعادل 20 %  ما  القدمية  اإليجارات  نسبة  تبلغ   .1

املساكن يف أحياء بريوت القدمية والتاريخية. يشمل هؤالء فئات 

اجتامعية متنوعة، منهم من ال يتمتع بحقوق كاملة أو موارد 

اللبنانيني،  وغري  املعّوقني  املحدودة،  املداخيل  كأصحاب  هامة، 

الزمن،  مرور  مع  مواردها  تقل  اجتامعية   فئات  ومعظمهم 

كاملتقاعدين أو كبار السن.

2. وإن مل يعرث املالك عىل مستأجرين يستطيعون تحّمل كلفة 

االيجار الذي حدده، فليس هنالك أي محّفزات لعرض مسكنه 

يف السوق با أن ليس هنالك رضائب عىل الشقق الشاغرة. وقد 

وصلت معّدالت الشغور يف بريوت إىل أرقام قياسية عاملياً، فهي 

تزيد يف بعض األحياء عن 30 % من الشقق املتوفرة.

عامة" "أشغال  استديو 
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التراث الثقافي

بيروت ما بعد اإلنفجار - في مسألة إستعادة التراث
منى فواز

قد  بريوت يف 4 آب 2020  مرفأ  انفجار  غبار  يكن  مل 

تناولت  التي  األحاديث  صوت  عال  عندما  بعد  هدأ 

خسارة الرتاث املعامري للمدينة. وبالتزامن مع ذلك، 

الرتاث  عىل  الحفاظ  ودعاة  املنازل  أصحاب  سارع 

اإلصالح،  تكاليف  وتقدير  األرضار،  إىل مسح  وآخرون، 

لعمليات  تفادياً  املتهدمة  واألسقف  الجدران  وتدعيم 

من  الركام  تجميع  عىل  اإلمكان  قدر  وعملوا  الهدم، 

للتقديرات فإن عدد  أجل إعادة بناء ما تهّدم. ووفقاً 

كبرية،  ترميم  أعامل  إىل  تحتاج  التي  التاريخيّة  املباين 

يرتاوح بني ستني إىل مثانني مبنى.1 لقد اتحدت الجهود 

الرائعة تحت راية منظمة كلها من املتطوعني، وتضم 

الحفاظ عىل  أجل  بإخالص من  الكثريين ممن عملوا 

العامرة البريوتيّة لعقود من الزمان. ولكن إذا أردنا أن 

ننقذ الرتاث املعامري للمدينة، فال بد لنا أن ننظر اىل 

التأثريات املرتتبة عىل انفجار بريوت يف سياق التحوالت 

التي سبقت االنفجار. األمر أكرث من مجرّد تصّدع. فقد 

تسبّب اإلنفجار يف تعجيل عملية التدمري التي كانت 

قد بدأت بالفعل منذ عقدين من الزمن فقدنا خاللهام 

املئات من املباين. ولتغيري هذا املسار، ال بّد من وضع 

وتوسيع  محّدد  سياق  ضمن  الجارية  التعبئة  هذه 

نطاقها من أجل التصدي لكل التوجهات التي عاكست 

جهود حامية الرتاث قبل االنفجار. 

أن  متاماً  يدركون  بريوت  تاريخ  عىل  املطلعون  أولئك 

العمراين  للرتاث  رمزاً  تعترب  للمرفأ  املجاورة  األحياء 

عدد  ويكرب  بريوت  مدينة  تتوّسع  مل  وفعلياً  للمدينة. 

سكانها الصغري، والذي بلغ 10 آالف نسمة، إىل أن بدأ 

ميناؤها يلعب دور املرساة االقتصادية للمنطقة برّمتها 

يف ثالثينيات القرن التاسع عرش. يف ذلك الوقت تم إنشاء 

الكرنتينا، أو الحجر الصحي، حيث كان البّحارة مجربين 

النتشار  منعاً  أسبوعني  مدته  عزل  يف  املكوث  عىل 

األمراض واألوبئة، قبل أن يُسَمح لهم باالختالط بسكان 

املدينة. وظل املوقع، ولعقود عدة، يقوم بدور املضيف 

لهؤالء وآلخرين ممن مل يكن يرغب بهم آنذاك. واليوم، 

تؤوي الكرنتينا الفئات السكانيّة الضعيفة من العامل 

املهاجرين والالجئني، واللبنانيني ذوي الدخل املنخفض 

والذين كانوا من األشد تأثراً باالنفجار. 

ويف ثالثينيات القرن التاسع عرش أيضاً، بدأت املدينة 

الزمن  من  قرن  مدى  وعىل  أسوارها،  خارج  تتمّدد 

توسعت عىل طول شارع أرمينيا حتى نشأت املناطق 

التي ربطت يف نهاية املطاف بني املخيّامت األرمنية يف 

برج حمود وقلب بريوت التاريخي. 

وخالفاً لألحياء املجاورة لقلب املدينة التاريخي، والتي 

أثناء  الوحش  الجرف  بفعل  التسعينيات  يف  تهاوت 

عملية إعادة اإلعامر التي جرت ما بعد الحرب األهلية، 

من  كبري  عدد  عىل  باملرفأ  املحيطة  املناطق  حافظت 

املباين الحجريّة القدمية والتي يجّسد العديد منها الطابع 

القرن  من  األوىل  العقود  بريوت خالل  لعامرة  الفريد 

العرشين. وعىل مدار العقدين املاضيني، جذب سحر 

املبدعني  من  مجموعة  الفريد  وطابعها  العامرة  هذه 

الشباب، وكذلك االستوديوهات وورش العمل وأصحاب 

املطاعم والبارات، والزبائن والزّوار. ويف كثري من األحيان 

مل يكن التعايش سهالً بني هؤالء وبني كبار السن من 

السكان الذين عانوا من الضوضاء والحياة الليليّة التي 

كانت متتد لساعات متأخرة... ورغم ذلك، فإن املباين 

الحفاظ عليها. يف  تّم  التي  أزيلت أكرث من تلك  التي 

النفوذ  ذات  العقارية  الرشكات  مصالح  إّن  الواقع، 

واملرصفيني  السياسيني  طبقة  يف  التجاريني  ورشكائها 

وجدت لنفسها فرصاً عديدة يك تستبدل هذه العامرة 

بناطحات  األحيان،  من  كثري  يف  واملتواضعة  الصغرية، 

والنشاط يف  الحياة  منها يف بث  الكثري  سحاب، فشل 

الرشكات  هذه  إستطاعت  فيها.  شيّدت  التي  األحياء 

القيام بذلك ألّن عدم توافر أي نوع من الحوافز والدعم 

ألصحاب املمتلكات، جعل ملكية هذه العقارات عبئاً 

عىل مالكيها. وجد هؤالء أنفسهم عالقني بني مسألتني، 

القيام برتميامت باهظة الثمن وتحصيل إيجارات عفا 

عليها الزمن، يف حني أن فجوة اإليجارات قد ازدادت 

بشكل كبري يف املنطقة، فاضطر املالك - الذين يتشارك 

الكثري منهم ملكيّة عقارات تشوبها تعقيدات متعلقة 

ممتلكاتهم  عن  التخيل  إىل   - العائلة  داخل  باملرياث 

لصالح أفراد أكرث قوة، وأحياناً مقابل حفنة من املال، 

ملجرّد أن الشاري بإمكانه أن يرفع التصنيف الرتايث عن 

العقار وأن يقوم باستثامر مربح مرخص به اليوم وفق 

قانون بناء منّقح ومتساهل للغاية. 

الرتاث  استعادة  مسار  تطوير  يف  قدماً  منيض  بينام 

بكل  األهمية  بالغة  مهمة  وهي  للمدينة،  العمراين 

املنصّب  الدعم  يكون  أن  الرضوري  من  املقاييس، 

تحت  يندرج  ملا  استيعاباً  أكرث  املدينة  تراث  لحامية 

هذا املسمى. فالرتاث كيان نعيشه، وعىل عكس اآلثار 

التي نجدها يف املتاحف، والتي يزورها الناس ملعاينة 

يف  تعيش  املدنية  الثقافات  فإن  وجود،  له  يعد  مل  ما 

األشخاص الذين يجسدونها وتقرتن بالشوارع واملمرات 

واألدراج واملخازن وما يصل بينها. ترسخ املباين املتعّددة 

والتفاعالت  والتخياّلت  والعادات  للسكن  األشكال 

الفرديّة والجامعيّة. ذلك هو اإلطار الذي يسكنه الناس 

ويتفاعلون فيه مع بعضهم البعض. وبالتايل، فإن هذه 

املساحات تكنز العادات واملامرسات التي عاشها الناس 

يف ما مىض وتلك التي يعيشونها اليوم. وهذا الكم هو 

الذي يجعلها مهمة من الناحية الرتاثية، ويعطيها قيمتها 

الحيّة، ويجعل منها كياناً ألحداث تاريخيّة ولذكريات 

مشرتكاً  تاريخاً  املطاف  نهاية  يف  تعكس  والتي  أفراد، 

وهويات قادرة أن تجمع بني الناس. عندما يتم انتزاع 

هذه املامرسات املجتمعيّة من أجل املضاربة العقارية، 

فإن معامل تاريخيّة يتم محوها.

 لذلك، إذا أردنا أن نوقف تدمري تراثنا ونستعيد ما تبقى 

من هذه األحياء، يتعنّي علينا إيجاد واقع جديد لساكنيها 

ومستخدميها. ويتعنّي علينا أن نرشكهم عىل اعتبارهم 

رّواد عملية الرتميم هذه. وإىل جانب مجموعة القيود 

التي يتم وضعها عادة من أجل الحفاظ عىل الرتاث، 

كاإللتزام بنمط عمراين محدد، نحن بحاجة إىل معالجة 

حرصت  والتي  األوسع  واالقتصاديّة  املدنيّة  األطر 

املضاربة.  عىل  القامئة  باإلستثامرات  املدين  اإلقتصاد 

للتحديث  شاملة  رؤية  تقديم  الرضوري  من  وبالتايل، 

املدين، تستثمر يف االقتصادات اإلنتاجية لألحياء وتقرتح 

ينبغي  مشاريع عامة وإجراءات مدنيّة متكاملة. كام 

تحديداً  مخّصصة  وتعويضات  هناك حوافز  تكون  أن 

لسكان هذه األحياء، تجعل من عودتهم إىل منازلهم 

واستعادة أعاملهم عىل رأس األولويّات. ال بد من إعادة 

إحياء هذه املناطق حتى نضمن مساراً يخّولنا استعادة 

الرتاث، وال بّد لهذا املسار من أن يدرك قيمة ثقافتنا 

كام عشناها وأن يقّر أنها يف حاجة دامئة إىل التجديد 

نحو األفضل.

1. دراسة أجرتها نقابة املهندسني واملديرية العامة لآلثار، 24 آب 2020

أستاذة في الدراسات الحضرية والتخطيط ومنّسقة برامج الدراسات العليا في التخطيط والتصميم الحضري في الجامعة األميركية في 
بيروت
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بريوت  مرفأ  يف  واإلنفجار  كوفيد-19  فريوس  شّكل 
إختبارين جديدين ملدى استجابة الناس، كام وسائل 
كشفت  ولألسف،  امللّفقة.  األخبار  النتشار  اإلعالم، 
املعلومات  رفض  يف  البعض  هشاشة  الحادثتان 
املضلّلة إىل جانب املقدرة عىل ابتكار اإلشاعات التي 

استُغلت للآمرب السياسيّة و/أو الشخصيّة.
وبعكس اإلعتقاد السائد أن الصحايف املتخّصص هو 
املعلومات  النتشار  حّد  وضع  عىل  القادر  الوحيد 
للجميع  سمح  التكنولوجي  التطّور  أن  إالّ  امللفقة، 
اإلستخدام،  مفتوحة  مجانية  أدوات  إىل  بالوصول 
"وباء  فلك  يف  يدور  ما  من  التأكد  عربها  ميكن 

.Infodemic - "املعلومات
خالل األشهر األوىل من العام 2020، كان الفتاً تناقل 
مجموعة واسعة من املواقع اإللكرتونيّة اإلخباريّة يف 
لبنان، أخباراً من دون اإلشارة إىل أي مصدر أو حتى 
إطار  يف  أغلبها  استخدم  التي  باملعلومات  التدقيق 
عن  مزاعم  بينها  من  السياسيّة/الدينيّة؛  اإلتهامات 
إدعاءات  أو  من دول مجاورة،  الفريوس عمداً  نقل 
بعض  داخل  فريوسيّة  مستوعبات  عىل  بالعثور 
الطرود  عرب  الفريوس  إنتقال  حتى  أو  السفارات، 

اآلتية من الصني.
صورة  إنتشار  إبّان  الهلع  انتشار  مع  سيّان  واألمر 
"سكرين شوت" مركّبة،1 قيل إن مصدرها مستشفى 
الجامعة األمريكيّة يف بريوت،2 للتحذير من "رضورة 
غازات  أطلق  املرفأ  انفجار  لكون  املنزل  يف  البقاء 
الطبي  املركز  نفاه  الذي  األمر  نيرتيك أسيد سامة"، 
بهذا  بيان  أي  إصداره  بعدم  توضيحات عدة  ونرش 

الشأن.
من جهة أخرى، كانت النظرة الدونيّة التي تشّكلت 
درايتهم  عدم  بسبب  بارزة،  مجموعات  لدى 
بشكل  استهدفت  والتي  انتشاره،  وطرق  بالفريوس 
خاص ذوي املالمح اآلسيوية "الكورونوفوبيا"، والتي 
تكّشفت أرضارها مع خروج الطالب الصيني الزائر 
وانغ"،  "أمري  بإسم  نفسه  إىل  يشري  الذي  يو،  وانغ 

عن صمته.
الذين  بعض  عنرصية4  من  فيديو3  عرب  شكا  فقد 
بخوف  له  تسبّب  ما  مؤذية،  بعبارات  إليه  توّجهوا 
الذي  األمر  عنيفة،  فعل  ردود  حصول  احتامل  من 
وصل به إىل اإلمتناع عن الخروج من سكنه، قبل أن 
تأكيده  رسالته، وسط  انتشار  بعد  يُحتضن مجدداً، 
أن املشاعر السلبية سببها األول التضخيم اإلعالمي 
املرافق النتشار املعلومات املغلوطة عن كوفيد-19.

الذي  الكبري  االنفجار  بعيد  مجدداً  األمر  وتكرر 
)أغسطس(،  آب   4 مساء  بريوت  العاصمة  يف  وقع 
مختلفة  فيديو  ملقاطع  املرافقة  املزاعم  انتشار  مع 
استهدافه  تّم  املرفأ  بأن  ملفقة،  أو  صحيحة  غري 
الفحص  الجو، بحيث أفضت عمليات  بصاروخ من 
أن جميعها تنقل مشاهدات غري متطابقة للصاروخ5 
فعالً مجموعة  كان  ما شوهد  معظم  وأن  املزعوم، 
من الطيور6، وأن الهدف من نرشها كان - عىل ما 

من  الرسيعة  والشهرة  التفاعل  الستجداء   - يبدو 
"اليك" و"شري".

وعليه ميكن ألي شخص أن يواجه انتشار املعلومات 
املغلوطة، يف خطوات ليست حكراً عىل املتخّصصني 

أو التقنيني، ومنها:
- التفكري بشكل منطقي وواع

الذي  املحتوى  نرش  إعادة  إىل  املستخدمون  يعمد 
يرون أنه يفيد اآلخرين، ولكن يف أغلب األحيان تتّم 
التدقيق  دون  من  املعلومات  هذه  مشاركة  إعادة 
يف محتوى هذه الرسائل، وإن كان حقاً ما يقرأونه 

منطقياً.
ومن بني تلك الرسائل، عندما يتم انتحال صفة رشكة 
إىل  الدخول  املستخدمني  من  ويطلب  مؤسسة  أو 
اإلنرتنت  من  مجانية  باقات  عىل  للحصول  روابط 
إىل  "هدية  أنها  مزاعم  تحت  مالية7  مساعدات  أو 
الحالية  "لألوضاع  نتيجة  أنها  أو  الطبي"8  الطاقم 
الصعبة"9. وهذا ما كانت تنفيه دامئاً كل من رشكتي 
يخاطبا  لن  بأنهام  تأكيد  وسط  "ألفا"10و"تاتش"11 
املستخدمني "إالّ من خالل قنواتهام الرسمية"، كذلك 
من  مراراً  حّذر  الذي  الداخيل12  األمن  قوى  جهاز 
روابط إلكرتونية مشبوهة قد يكون هدفها "الوصول 
إىل البيانات الشخصية... الستخدامها الحقاً يف أعامل 

إحتيالية". 
أن  بالحسبان  األخذ  دامئاً  يجب  متصل،  إطار  ويف 
هناك دامئاً تقنيات ووسائل تلفيق قد ال يكون املرء 
بآخر يف  أو  بشكل  تساهم  عليها،  كاف  اطالع  عىل 

انتاج املواد امللفقة.
ويشار هنا إىل أحد الفيديوهات التي قيل إنها بتقنية 
"التصوير الحراري"13 ويظهر فيها صاروخ يقرتب من 

ليتبنّي  الكبري،  اإلنفجار  أن يحدث  قبل  مرفأ بريوت 
مجرّد  بل  حراري  تصوير  ألّي  عالقة  ال  أن  الحقاً 
  14inverted colors - "استخدام تقنية "عكس اللون
املوجودة حتى يف هواتف محمولة، والتي أضيفت 
وقد  الحقاً.  األرض  من  يقرتب  لصاروخ  إليها صورة 
كان  الحقيقيّة،  باأللوان  األصيل،  الفيديو  أن  اتضح 
أن"15،  أن  "يس  شبكة  لدى  العاملني  أحد  التقطه 

وليس هناك من أثر للصاروخ املزعوم. 
- التحقق من املصادر 

نصوصاً  واآلخر  الحني  بني  مستخدمون  يتلقى 
إلكرتونيّة،  ملواقع  بروابط  عادة  مرفقة  "جّذابة" 
نظرة  أن  إالّ  صحيحة.  املراجع  بأن  القارئ  إليهام 
رسيعة 16 عىل تلك الروابط قد تكشف أن املعلومات 
غري مطابقة، ال بل أحياناً تعود إىل جهات غري رسميّة 

ومشكوك بهنيتها.
أو  الهاتف  عىل  كروم"،  "غوغل  متصّفح  ويتيح 
الشاشة، ما  الكومبيوتر، ترجمة أي نص يظهر عىل 
املكتوبة بلغة غري  التأكد من املعلومات  يساعد يف 

العربية. 
ألّي  األساسيّة  املفتاح  نسخ كلامت  دوماً  كام ميكن 
معلومة ولصقها داخل موقع google.com إلجراء 
بحث يكشف املصدر الفعيل للخرب إن وجد وحتى 
تاريخ ظهور املعلومة ألول مرة عىل االنرتنت، وهذا 
ما تكرر مع بعض ترصيحات ملفقة،17 منسوبة زوراً، 
مدن  إغالق  شأن  يف  حسن  حمد  الصحة  وزير  إىل 

وأقضية مع تفش كوفيد - 19 فيها.
بسبب  انترشت  التي  امللّفقة  األخبار  بني  ومن 
صحيفة  أن  الواتساب،  عرب  ينرش  ما  كل  تصديق 
املايض،  )يناير(  الثاين  كانون   29 يف  نقلت  "النهار" 

عن وكالة "رويرتز"،18 خرباً عن "تكتٍم شديد يحوط 
بريوت  مستشفيات  أكرب  يف  متظاهر  وفاة  خرب 
بفريوس كورونا"، ليتبنّي الحقاً أن ما كان يتّم تناقله 
عىل  الصحيفة  نرشته  موّسع  تقرير  من  جزء  هو 
رويرتز  خرب  أن  إىل  فيه  تشري  اإللكرتوين،19  موقعها 

نفسه ملفق. 
التأكد  يراد  فوتوغرافية  صور  وجود  حال  يف  أما 
بتطبيقي  اإلستعانة  املثال  سبيل  عىل  فيمكن  منها، 
"Reverse Image Search" الهاتفيني عىل أندرويد20 
عن  عكيس  بحث  إجراء  يتيحان  واللذين  آبل،21  أو 
 Bing و Google الصور، عرب أشهر محركات البحث

 .Yandex و
هذه التقنية تّم استخدامها لدى التأكد من إحدى 
اإلنفجار يف مرفأ بريوت،  إبّان  انترشت  التي  الصور 
ينرش  )اإلرسائييل(  االحتالل  "إعالم  أن  مزاعم  وسط 
صورة جويّة ملكان اإلنفجار"،22 ولكن ظهر الحقاً أن 
2015 يف  عام  وقع  أن  سبق  إلنفجار  تعود  الصورة 

مدينة تيانجني شامل رشق الصني.
طبعاً ال ميكن إغفال مشاكل إنتشار مقاطع الفيديو، 
والتي ال عالقة لها بلبنان أو أنها قدمية، ولكن يعاد 
تداولها مجدداً بحتوى مختلف. عىل سبيل املثال، 
عندما انترش مقطع23 يف نهاية شباط )فرباير( الفائت، 
مع بداية انتشار كوفيد-19 يف لبنان، بعنوان "أنظروا 
من كان يف إيران!"،24 يظهر فيه رئيس املجلس النيايب 
نبيه بري، ليتبنّي الحقاً أن الفيديو تّم تصويره خالل 
يف  وذلك  العراق،  يف  كربالء  مدينة  يف  بري  وجود 

زيارة حصلت يف نيسان )أبريل( 2019. 25
زيف  كشف  يف  تساهم  التي  األدوات  أبرز  ومن 
مقاطع الفيديو هي أداة InVID ، إذ ميكن إدخال 
معاينة  تتّم  يك  لفيديو  رابط  أو  فيديو  ملف  أّي 
املخفيّة املعلومات  كذلك  خالله،  من  يظهر   ما 

- ميتاداتا - التي قد يحتويها.
أّي  إىل  النظر  برضورة  األبرز  النصيحة  تبقى  طبعاً، 

خرب عىل أنه خاطئ حتى يتم تبيان العكس.

1. https://twitter.com/emadmustapha/status/1290729532077617153
2. https://twitter.com/AUBMC_Official/status/1290714078445535232
3. https://www.facebook.com/amir.wang.12/
videos/517291929199735/
4. https://twitter.com/TigerForceSGD/status/1291399108553584641; 
https:// twitter.com/ChuckMaultsby/status/1294398145934188545
5. https://twitter.com/vpkivimaki/status/1290746071099072523
6. https://twitter.com/Shaikarbaaz/status/1290945473067458560
7. https://twitter.com/LebISF/status/1267478514699251712
8. https://twitter.com/ghazayel/status/1279017486239830018
9. https://twitter.com/961news/status/1238894850193440768
10. https://twitter.com/AlfaTelecom/status/1279022700892225536
11. https://www.facebook.com/TouchLebanon/
posts/3190785857609439
12. https://twitter.com/LebISF/status/1267478514699251712
13. https://twitter.com/AlsayedSKY/status/1291423649640177667
14. https://twitter.com/JakeGodin/status/1291455763634847745
15. https://twitter.com/MehsenMekhtfe/status/1290710471079755776
16. https://twitter.com/ghazayel/status/1265256850829828096
17. http://archive.is/O10wN
18. http://archive.is/UhDPO
19. https://www.annahar.com/article/1111966-
%D985%%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D984%%D983%
%D988%%D8%B1%D988%%D986%%D8%A7-%D982%%D8%B6%D989-%
%D981%%D98%A-%D8%A8%D98%A%D8%B1%D988%%D8%AA-
%D987%%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D984%%D8%AE%D8%A8%D8%B1-
%D984%%D985-%%D8%AA%D986%%D8%B4%D8%B1%D987-%%D8%B1%
D988%%D98%A%D8%AA%D8%B1%D8%B2-factcheck
20. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinkfree.
searchbyimage&hl=en
21. https://apps.apple.com/ae/app/reverse-image-search-app/
id1003144513
22. https://twitter.com/TheNewPal/status/1290967729856491520
23. https://twitter.com/Mimoo123457/status/1230952858037649408
24. http://archive.is/98o80

أدوات بسيطة تمّكن أي شخص
من كشف المعلومات الملّفقة

محمود غزيّل 
التحّقق من األخبار صحافي ومدرّب في 
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األشخاص المفقودين

إنفجار بيروت:
عائالت تبحث عن مفقوديها واإلنتظار يلّوعها
سوء التنسيق بين المعنيين يصّعب المهّمة

مريم سيف الدين

أليّام، أثار الحديث عن 52 مفقوداً من جراء إنفجار 
عدم  وعّزز  اللبنانيني،  بني  وقلقاً  جدالً  بريوت  مرفأ 
أن  قبل  املخاوف.  هذه  رسمية  أرقاٍم  عن  اإلعالن 
يكشف األمني العام للصليب األحمر اللبناين، جورج 
كتانة، عن وجود 7 مفقودين حتى تاريخ 25 آب، 
تحدث  بينام  ومرصي.  وسوريان  لبنانيني   4 بينهم 
مفقودين   4 عن  الداخيل  األمن  قوى  يف  مصدر 
مكان  يف  وجودهام  من  التأكد  يتم  مل  إثنان  بينهم 
أّن  فاألكيد  املفقودين،  عدد  يكن  وأيّاً  اإلنفجار. 
ذويهم،  مصري  معرفة  بحرقة  ينتظرون  العرشات 
وإن فقدوا األمل يف نجاتهم فإنهم ينتظرون إيجاد 
شّكهم  ويقطعوا  الحداد  مراسم  ليقيموا  جثّة 
أبنائهم  مصري  معرفة  األهايل  ينتظر  باليقني.وفيام 
البحث  عمليّة  تعرتي  شوائب  أّن  يبدو  املفقودين، 
وتعرقله. فبعد توجيه أسئلة إىل جهات معنية عّدة 
بالبحث عن هؤالء، كوزارة الصحة والجيش اللبناين 
التنسيق وقلة  أّن سوء  يبدو  الداخيل،  األمن  وقوى 
يؤخران  الحجم،  بهذا  كارثة  التعاطي مع  الخربة يف 
بينام  وإيجادهم.  املفقودين  مكان  تحديد  مهمة 
يؤكد مصدر يف الجيش اللبناين وآخر يف قوى األمن 
اىل  ونظراً  هؤالء.  عن  البحث  استمرار  الداخيل 
مل  األجانب  من  آخرين  مفقودين  وجود  احتامل 

الخارج،  يف  ذويهم  وجود  بحكم  عنهم  التبليغ  يتّم 
وضعوا  أنهم  الداخيل  األمن  قوى  يف  املصدر  يؤكد 
كذلك  فقدانهم.  عن  باإلبالغ  لذويهم  يسمح  رقامً 
باإلبالغ  العمل  أصحاب  قيام  عىل  املصدر  يتّكل 
عن فقدان أي عامل أجنبي لديهم. ووفق املصدر، 
تأخر ألكرث من أسبوعني تسليم رفات بعض العامل 
من  يتمكنوا  أن  إنتظار  يف  ذويهم،  إىل  األجانب 
املجيء إىل لبنان وإجراء الفحوص الالزمة. وإضافة 
إىل األمل الذي سببه اإلنفجار يف نفوس اللبنانيني بعد 
فقد  عاصمتهم،  من  جزءاً  ودّمر  حياتهم  هدد  أن 
ربط  إذ  مؤملة،  مشاعر  "مفقودين"  كلمة  أعادت 
الحرب  ومفقودي  اإلنفجار  مفقودي  بني  البعض 
عرشات  بعد  مصريهم  يكشف  مل  والذين  األهلية، 
الحرب  مفقودي  قضية  اختلفت  وإن  السنوات. 
بريوت،  مرفأ  إنفجار  مفقودي  قضية  عن  األهلية 
مشاعر  لكن  الزمن،  وتغرّي  الظروف  اختالف  بحكم 
أيقظ  وقد  ذويهم.  لدى  واحدة  والخسارة  الفقد 
رئيسة  وذكريات  مشاعر  مفقودين  عن  الحديث 
وداد  لبنان  يف  واملفقودين  املخطوفني  أهايل  لجنة 
عرب  املفقودين  ذوي  إىل  رسالة  فوّجهت  حلواين، 
بدنا  "ما  فيها:  تقول  "الفايسبوك"،  عىل  صفحتها 
ألين  أب  أو  أم  أي  مواجهة  استطع  "مل  تشبهونا". 

مل استطع أن أضبط أعصايب وأنا أرى ضحايا أخرى 
يعيشون يف انتظار أن يأيت مفقود وال يأيت، واألسوأ 
تقول  هؤالء"،  أعداد  عن  رسمية  أرقام  وجود  عدم 
السيدة التي ال تزال تبحث عن زوجها املفقود منذ 
يف  الدولة  تقاعس  من  حلواين  وتتخّوف  عاماً.   38
البحث عن مفقودي اإلنفجار، ومن أن تواِجه ذويهم 
األهلية.  الحرب  مفقودي  مع  فعلت  كام  بالحجج 
عايشني،  ومش  عايشني  مثلنا،  األهايل  أصبح  "وإال 
ينتظرون فقط. األصعب من املوت أن تنتظر شخصاً 
ال يأيت وال تعرف عنه شيئاً. فعىل الرغم من قساوة 
الحداد.  مراسم  بعد  تستمر  الحياة  أن  غري  املوت، 
بينام ال دواء لفقدان شخص سوى اليقني، أي معرفة 
ويبدو  أشالء".  أو  جثًة  عىل  عرث  وإن  الحقيقة، 
التخّوف من تقاعس الدولة مرّبراً، إذ أكّدت شهادات 
العديد ممن بحثوا عن ذويهم منذ وقوع اإلنفجار 
الضحية  لعائلة  وكانت  املعنية.  الجهات  أداء  سوء 
إييل  ابنه  قال  إذ  األعىل،  الرصخة  حرصويت  غسان 
لكشف  املعنية  الجهات  مع  التواصل  وأثناء  بأنهم 
مصري والده، كانت كّل جهة تحيله عىل غريها، حتى 
أن إحدى الجهات قال لنا "ترصّفوا أنتو". من جهته، 
لفت املدير التنفيذي يف جمعية "املفكرة القانونية"، 
معاهدة  عىل  وبناًء  أنّه  إىل  صاغية،  نزار  املحامي 

جنيف والتزامات لبنان الدولية، كان من املفرتض أن 
تنشئ الدولة اللبنانية مكتباً يتابع ملفات املفقودين 
يف حال حصول أي حرب. "مهمة املكتب املسارعة إىل 
معرفة التفاصيل حول فقدان أي شخص. منذ حرب 
بإنشاء  املطالبة  نكّرر  ونحن   2006 العام  يف  متوز 
الجيش  من  األحمر  الصليب  طلب  كام  املكتب. 
املكتب  من  اإلستفادة  ميكن  بحيث  إنشاءه،  مراراً 
للبحث عن مفقودين عند حصول كارثة. فلو أنشئ 
هذا املكتب ألّمن خربة أكرب يف التعاطي مع مسألة 
أن  املحامي  ورأى  صاغية.  يقول  اليوم"،  املفقودين 
أي  لبنان  إمتالك  عدم  يف  تكمن  األساسية  املشكلة 
للدولة،  اهرتاء  "هذا  كارثة،  أي  ملواجهة  جهوزية 
والناس مرتوكون للقدر". وعىل الرغم من تراجع عدد 
املفقودين اليوم، غري أّن قضيّتهم اإلنسانية ومعاناة 
أرسهم يف انتظار معرفة أي معلومة عنهم، يفرضان 
عىل الدولة العمل بكل جديّة البحث عنهم، حتى ال 
يتحولوا إىل أرقام تضاف عىل لوائح املفقودين. كام 
يفرض اإلرباك يف التعاطي مع الكارثة، عىل الّدولة 
الكوارث، من  استعداداتها ملواجهة  الّنظر يف  إعادة 
أجل التحرّض لجبه أّي كارثة محتملة، صوناً لحقوق 

اإلنسان وكرامته.

فية صحا
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لبنان«  في  السالم  »بناء  مشروع  يعمل 

منذ  اإلنمائي  المتحدة  األمم  لبرنامج  التابع 

المتبادل  التفاهم  تعزيز  على   2007 العام 

معالجة  خالل  من  اإلجتماعي  والتماسك 

كما  لبنان.  في  للنزاع  الجذرية  األسباب 

يعمل المشروع مؤخراً على مقاربة موضوع 

أثر األزمة السورية على اإلستقرار اإلجتماعي 

على لبنان.

فئات  مختلف  دعم  على  المشروع  ويعمل 

المجتمع من قيادات وجهات فاعلة محلية 

ومدرّسين وصحافيين وشباب وناشطين في 

إستراتيجيات  تطوير  في  المدني،  المجتمع 

وإدارة  السالم  لبناء  األمد  وطويلة  متوسطة 

األزمات وتجنب النزاعات.

تصميم وتنفيذ:

 ألينا مراد

خط:  

خليل ماجد

تدقيق لغوي:
 جميل نعمة

ترجمة إىل العربية:

 لينا اسحق لحود  
ميسون الحجريي

لإلطالع عىل أنشطة املرشوع، تابعوا:

ملزيد من املعلومات:
برنامج األمم املتحدة اإلمنايئ - مرشوع »بناء السالم يف لبنان«

مبنى البنك العريب، شارع رياض الصلح، ساحة النجمة، بريوت - لبنان
هاتف:  160 119-70 أو 583 980 -01 

UNDP Lebanon

#PeaceBuildinginLebanon
www.peacebuildingsupplement.org

عمل فني لـ»اشكامن«


