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شــهدت التحقيقــات فــي انفجــارات مرفــأ بيــروت ،والتــي وقعــت فــي أغســطس  2020تطــوراً مهمــاً فــي
الفتــرة األخيــرة ،حيــث أصــدر المحقــق العدلــي القاضــي طــارق البيطــار سلســلة قــرارات بــدءاً مــن  2يوليــو
الجــاري ،تقضــي بالتحقيــق مــع وزراء ســابقين ونــواب حالييــن وقــادة أمنييــن وعســكريين ،مــع المطالبــة
برفــع الحصانــة عــن بعضهــم إلجــراء تحقيــق معهــم.

متثلــت أبــرز هــذه األســاء مــن املســؤولني الحاليــن يف
رئي ــس حكوم ــة ترصي ــف األع ــال حس ــان دي ــاب ،والنائ ــب
ع ــى حس ــن خلي ــل (وزي ــر املالي ــة الس ــابق) ،والنائ ــب غازي
زعي ــر (وزي ــر األش ــغال العام ــة والنق ــل األس ــبق) ،والنائ ــب
نهــاد املشــنوق (وزيــر الداخليــة والبلديــات األســبق)،
واملديــر العــام لألمــن العــام اللــواء عبــاس إب راهيــم،
واملديــر العــام ألمــن الدولــة اللــواء طــوين صليبــا .أمــا
املس ــؤولون الس ــابقون ،فيتمث ــل أبرزه ــم يف وزي ــر األش ــغال
العام ــة والنق ــل الس ــابق يوس ــف فنيان ــوس ،وقائ ــد الجي ــش
الس ــابق الع ــاد ج ــان قهوج ــي.

خطوات تمهيدية

يُ ذكــر أن خطــوة االســتدعاءات الســابقة ســبقتها عــدة
خطــوات متهيديــة ،ميكــن تفصيلهــا عــى النحــو التــايل:
 -1تفعي ــل املجل ــس األع ــى ملحاكم ــة الرؤس ــاء وال ــوزراء:
انتخــب مجلــس النــواب اللبنــاين ســبعة نــواب ميثلــون
معظ ــم الكت ــل النيابي ــة لعضوي ــة املجل ــس يف م ــارس ،2019

وذل ــك بع ــد س ــنوات م ــن تعط ــل دور ذل ــك املجل ــس ،عل ـاً
ب ــأن املجل ــس تأس ــس تنفي ــذا ً مل ــا ج ــاء يف اتف ــاق الطائ ــف
 1989للتمكــن مــن محاســبة املســؤولني املحميــن
بالحصانــة مبوجــب مناصبهــم ،وهــو األمــر الــذي قــد
يوف ــر للمجل ــس الصالحي ــة ملحاكم ــة املس ــؤولني يف قضي ــة
تفج ـرات مرف ــأ ب ــروت.
 -2إحال ــة القضي ــة إىل املجل ــس الع ــديل يف أغس ــطس :2020
يع ــد املجل ــس أع ــى محكم ــة جزائي ــة مؤلف ــة م ــن كب ــار
القض ــاة تنظ ــر الج رائ ــم الت ــي يك ــون له ــا وق ــع كب ــر ع ــى
املجتم ــع اللبن ــاين.
وق ــد ت ــم تعي ــن الق ــايض ط ــارق بيط ــار محقق ـاً عدلي ـاً
يف قضيــة انفجــار مرفــأ بــروت ،خلفــا للقــايض فــادي
ص ــوان ،وال ــذي نح ــي م ــن منصب ــه بع ــد ادعائ ــه يف الع ــارش
م ــن ديس ــمرب ع ــى دي ــاب وال ــوزراء املذكوري ــن ،إذ تق ــدم
حينهــا غــازي زعيــر وعــي حســن خليــل ،املحســوبان
ع ــى رئي ــس ال ربمل ــان نبي ــه ب ــري ،مبذك ــرة للنياب ــة العام ــة
التمييزيــة طلبــا فيهــا نقــل الدعــوى إىل قــاض آخــر،
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بس ــبب خ ــرق ص ــوان الدس ــتور بادعائ ــه عليه ــا ،م ــن دون
امل ــرور بال ربمل ــان ال ــذي مينحه ــا حصان ــة دس ــتورية.
وكان هنــاك اعتقــاد بــأن النجــاح يف إبعــاد قــايض
التحقيــق الســابق فــادي صــوان ،ســوف يدفــع بديلــه
بيط ــار إىل ع ــدم إث ــارة قضي ــة «الحصان ــات» ،ورمب ــا يكتف ــي
بالرتكي ــز ع ــى بع ــض الجوان ــب األمني ــة واإله ــال ،وه ــو
مــا مل يتحقــق.
تطورات المشهد
ميث ــل اس ــتدعاء الش ــخصيات س ــالفة الذك ـر ،س ــابقة مهم ــة
يف لبن ــان ،خاص ــة أن ــه ت ــم ن ــر أس ــائهم بش ــكل علن ــي،
وت ــم التق ــدم بطل ــب للجه ــات الت ــي يتبع ــون له ــا برف ــع
الحصان ــة عنه ــم ،م ــع الوض ــع يف االعتب ــار أنه ــم تابع ــون
أله ــم الق ــوى السياس ــية املؤث ــرة يف املش ــهد اللبن ــاين ،فض ـاً
ع ــن وج ــود بعضه ــم يف مناصبه ــم الرس ــمية الحالي ــة ،األمر
الــذي قــد يكــون لــه صــدى يف الداخــل اللبنــاين الفــرة
املقبل ــة ،وذل ــك ع ــى النح ــو الت ــايل:
 -1اس ــتبعاد بع ــض الفرضي ــات :س ــار التحقي ــق ع ــى ث ــاث
فرضي ــات ح ــول أس ــباب ان ــدالع الحري ــق يف مرف ــأ ب ــروت،
وه ــي االس ــتهداف الج ـ ّوي ع ــر ص ــاروخ ،أو اإله ــال ع ــر
الرب ــط ب ــن تلحي ــم ب ــاب العن ــر رق ــم  12والحري ــق ال ــذي
أدى إىل حصــول االنفجــار ،باإلضافــة إىل احتــال العمــل
اإلرهــايب أو األمنــي املتعمــد .واســتبعد التقريــر الــذي
ســلمه املحققــون الفرنســيون االحتــال األخــر ،وهــو
االس ــتهداف الج ــوي ،أي أن الفرضي ــات تنح ــر يف ان ــدالع
الحري ــق بش ــكل خاط ــئ أو متعم ــد.
ويف كال الحالت ــن ،ف ــإن ه ــذا س ــوف ميث ــل إدان ــة لع ــدد
كبــر مــن املســؤولني ،إذ إن التحقيقــات مــع املدعــى
عليهــم ،إن متــت ،يفــرض أن تكشــف عــن الجهــة
التــي اســتقدمت شــحنة املــوت إىل بــروت ،ومــن هــم
ال ــركاء ،وكي ــف ت ــم تهري ــب آالف األطن ــان م ــن «ني ـرات
األموني ــوم» م ــن العن ــر «رق ــم  ،»12وم ــا صح ــة م ــا أعلن ــه
ولي ــد جنب ــاط ب ــأن ه ــذه امل ــواد الخط ــرة ت ــم نقله ــا إىل
ســوريا ،واســتخدمت يف ال رباميــل املتفجــرة.
 -2إضع ــاف محتم ــل للنف ــوذ :إن ضل ــوع القض ــاء يف ملفات
مت ــس املصلح ــة العلي ــا للدول ــة يف الف ــرة ال راهن ــة ق ــد يؤث ــر
س ــلب اً ع ــى نف ــوذ العدي ــد م ــن الق ــوى السياس ــية ،خاصة أن
للقض ــاء ظه ـرا ً ش ــعبي اً س ــيدعمه يف مواجه ــة أي ضغ ــوط،
وظهــرا ً خارجيــاً مدعومــاً مــن املجتمــع الــدويل ،الــذي
ي ــرى أن الفس ــاد املس ــترشي م ــن قب ــل الق ــوى السياس ــية
يف لبنــان يجــب مكافحتــه .كــا قــد تســتخدم هــذه
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التحقيق ــات للضغ ــط ع ــى تل ــك الق ــوى للم ــي قدم ـاً يف
إنه ــاء الش ــلل الس ــيايس الح ــايل.
 -3تباينــات «شــيعية» رمزيــة :تباينــت ردود الفعــل
ب ــن الثن ــايئ الش ــيعي م ــن االس ــتدعاءات املوجه ــة بح ــق
املســؤولني اللبنانيــن ،حيــث رفضهــا حــزب اللــه عــر
كلم ــة األم ــن الع ــام للح ــزب حس ــن ن رصالل ــه يف  5يولي ــو
الج ــاري ،وذل ــك ع ــر االدع ــاء بأن هن ــاك اس ــتهداف اً سياس ــي اً،
يف إش ــارة إىل محاول ــة توظي ــف املحاك ــات إلدان ــة الح ــزب.
وع ــى الرغ ــم م ــن دع ــوة رئي ــس مجل ــس الن ــواب زعي ــم
حرك ــة أم ــل نبي ــه ب ــري إىل عق ــد جلس ــة مش ــركة لهيئ ــة
مكت ــب املجل ــس الني ــايب ولجن ــة اإلدارة والع ــدل يف  9يولي ــو
الج ــاري ل ــدرس طل ــب رف ــع الحصان ــة ال ــذي ورد م ــن وزارة
الع ــدل ،وتأكي ــده أن ــه م ــع تطبي ــق القان ــون مئ ــة باملئ ــة،
غــر أن قــرار رفــع الحصانــة تطلــب موافقــة ال ربملــان،
وفقــاً لنــص املــادة  40مــن الدســتور اللبنــاين .ويــؤرش
مطالب ــة ال ربمل ــان يف  7يولي ــو أدل ــة «تثب ــت الش ــبهات» ع ــى
املدعوي ــن لالس ــتجواب ع ــى اتج ــاه ال ربمل ــان لرف ــض رف ــع
الحصان ــة عنه ــم.
 -4الضغ ــط ع ــى ح ــزب الل ــه :إن وج ــود ش ــبهة بضل ــوع
الحــزب يف تخزيــن «نــرات األمونيــوم» الســتخدامها يف
تعظيــم قدراتــه العســكرية ،قــد يكــون مثــار جــدل
الفــرة املقبلــة ،وســيؤدي للضغــط عــى الحــزب الــذي
يرف ــض يف األس ــاس فك ــرة امتث ــال املس ــؤولني أم ــام القض ــاء،
وع ــى الرغ ــم م ــن صعوب ــة ح ــدوث ذل ــك األم ـر ،ف ــإن تل ــك
القضيــة ستشــوش عــى دور الحــزب داخليــاً ،وســيكون
ذل ــك التش ــويش مش ــابه اً ملل ــف اغتي ــال رفي ــق الحري ــري،
م ــا ق ــد يخل ــق لغط ـاً داخلي ـاً يؤث ــر ع ــى نف ــوذ الح ــزب
داخلي ـاً.
 -5اســتنهاض الشــارع اللبنــاين :تدفــع اســتدعاءات
املس ــؤولني اللبناني ــن للتحقي ــق معه ــم يف قضي ــة تفج ريات
مرفــأ بــروت ،املواطنــن اللبنانيــن مجــددا ً إىل الشــارع
اللبن ــاين تح ــت ش ــعار مكافح ــة الفس ــاد ومحارب ــة نف ــوذ
النخبــة السياســية.
وش ــهد لبن ــان بالفع ــل وقف ــات مؤي ــدة لتح ــرك بيط ــار
بع ــد ص ــدور ق ـراره ،لذل ــك يُ ــرى أن ــه س ــيكون لل ـرأي الع ــام
اللبن ــاين دور مه ــم يف تحري ــك مل ــف القضي ــة ،وذل ــك بع ــد
تجميده ــا أك ــر م ــن  10أش ــهر بس ــبب التعن ــت يف مث ــول
املســؤولني اللبنانيــن أمــام املحقــق العــديل ،مــا أثــار
اتهامــات للقضــاء بعــدم االســتقاللية وتبعيتــه للقــوى
السياس ــية ،وه ــو م ــا ق ــد يخل ــق ب ــدوره موج ــة جدي ــدة
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م ــن الوقف ــات االع رتاضي ــة ع ــى الوض ــع امل ــردي يف لبن ــان.
 -6ضغــط خارجــي :قــد يكــون للبعــد الخارجــي دور يف
قضيــة مرفــأ بــروت ،مثــل عــرض العديــد مــن الــدول
تقديــم بعــض األدلــة التــي تثبــت بعــض التهــم تجــاه
املس ــؤولني اللبناني ــن .ويُ ش ــار يف ه ــذا الص ــدد إىل مش ــاركة
فرنس ــا بالفع ــل يف تحقيق ــات مرف ــأ ب ــروت لتقدي ــم الدعم
الفن ــي للتحقي ــق القض ــايئ ،وك ــذا ق ــد يفت ــح ذل ــك املج ــال
لزي ــادة التدخ ــل األجنب ــي يف لبن ــان.
وتــر باريــس وواشــنطن عــى اإلعــان عــن نتائــج
التحقيــق .ومــن جهــة أخــرى قــد تضغــط الواليــات
املتحــدة لضــان نزاهــة القضــاء ،وذلــك عــر التلويــح
باســتخدام قانــون «ماغنيتســي» املعنــي مبكافحــة
انتهــاكات حقــوق االنســان والفســاد ،إذا مل يتــم اتخــاذ
خطــوات جــادة لالنتهــاء مــن التحقيــق بشــفافية.

ختام ـاً ،ف ــإن قضي ــة تفج ـرات مرف ــأ ب ــروت تتضم ــن
العدي ــد م ــن األبع ــاد ،الت ــي إذا س ــارت يف مس ــارها الصحيح،
س ــيكون له ــا تداعي ــات ع ــى املش ــهد الداخ ــي يف لبن ــان،
خاصــة أنهــا تطــال قيــادات بــارزة يف القــوى السياســية
املؤث ــرة يف املش ــهد الداخ ــي.
وق ــد تصب ــح قضي ــة ال ـرأي الع ــام األب ــرز يف لبن ــان خ ــال
الف ــرة املقبل ــة ،وذل ــك يف ظ ــل تش ــابكها م ــع العدي ــد م ــن
امللفــات السياســية ،مثــل تشــكيل الحكومــة ومكافحــة
فس ــاد النخب ــة الحاكم ــة ،وامللف ــات األمني ــة ،مث ــل مل ــف
نــزع ســاح حــزب اللــه .ولعــل املحــرك لذلــك امللــف
ســيكون املجتمــع الــدويل والشــارع اللبنــاين املحتقــن،
م ــا س ــيكون ل ــه ب ــدوره انعكاس ــات س ــلبية ع ــى بع ــض
امللف ــات الداخلي ــة ،مث ــل مل ــف إنه ــاء الف ــارغ الحكوم ــي.
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