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ــن يف  ــؤولن الحالي ــن املس ــاء م ــذه األس ــرز ه ــت أب متثل
رئيــس حكومــة ترصيــف األعــال حســان ديــاب، والنائــب 
عــى حســن خليــل )وزيــر املاليــة الســابق(، والنائــب غازي 
ــر األشــغال العامــة والنقــل األســبق(، والنائــب  زعيــر )وزي
نهــاد املشــنوق )وزيــر الداخليــة والبلديــات األســبق(، 
واملديــر العــام لألمــن العــام اللــواء عبــاس إبراهيــم، 
ــا  ــا. أم ــوين صليب ــواء ط ــة الل ــن الدول ــام ألم ــر الع واملدي
املســؤولون الســابقون، فيتمثــل أبرزهــم يف وزيــر األشــغال 
العامــة والنقــل الســابق يوســف فنيانــوس، وقائــد الجيــش 

ــي. ــان قهوج ــاد ج ــابق الع الس

خطوات تمهيدية
ــدة  ــبقتها ع ــابقة س ــتدعاءات الس ــوة االس ــر أن خط يُذك
ــايل:  ــو الت ــى النح ــا ع ــن تفصيله ــة، ميك ــوات متهيدي خط

ــوزراء:  ــاء وال ــة الرؤس ــى ملحاكم ــس األع ــل املجل 1- تفعي
ــون  ــواب ميثل ــبعة ن ــاين س ــواب اللبن ــس الن ــب مجل انتخ
معظــم الكتــل النيابيــة لعضويــة املجلــس يف مــارس 2019، 

وذلــك بعــد ســنوات مــن تعطــل دور ذلــك املجلــس، علــاً 
ــف  ــاق الطائ ــا جــاء يف اتف ــذاً مل ــس تأســس تنفي ــأن املجل ب
املحميــن  املســؤولن  محاســبة  مــن  للتمكــن   1989
بالحصانــة مبوجــب مناصبهــم، وهــو األمــر الــذي قــد 
ــة  ــة ملحاكمــة املســؤولن يف قضي يوفــر للمجلــس الصالحي

ــروت. ــأ ب ــرات مرف تفج

2- إحالــة القضيــة إىل املجلــس العــديل يف أغســطس 2020: 
ــار  ــن كب ــة م ــة مؤلف ــة جزائي ــى محكم ــس أع ــد املجل يع
ــر عــى  ــا وقــع كب ــي يكــون له ــم الت القضــاة تنظــر الجرائ

ــاين.  ــع اللبن املجتم

ــاً  ــم تعيــن القــايض طــارق بيطــار محققــاً عدلي وقــد ت
يف قضيــة انفجــار مرفــأ بــروت، خلفــا للقــايض فــادي 
صــوان، والــذي نحــي مــن منصبــه بعــد ادعائــه يف العــارش 
ــدم  ــن، إذ تق ــوزراء املذكوري ــاب وال ــى دي ــمرب ع ــن ديس م
ــوبان  ــل، املحس ــن خلي ــي حس ــر وع ــازي زعي ــا غ حينه
ــة  ــة العام ــرة للنياب ــري، مبذك ــه ب ــان نبي ــس الربمل ــى رئي ع
التمييزيــة طلبــا فيهــا نقــل الدعــوى إىل قــاض آخــر، 
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شــهدت التحقيقــات فــي انفجــارات مرفــأ بيــروت، والتــي وقعــت فــي أغســطس 2020 تطــورًا مهمــًا فــي 
الفتــرة األخيــرة، حيــث أصــدر المحقــق العدلــي القاضــي طــارق البيطــار سلســلة قــرارات بــدءًا مــن 2 يوليــو 
ــة  ــن وعســكريين، مــع المطالب ــن وقــادة أمنيي ــواب حاليي ــق مــع وزراء ســابقين ون الجــاري، تقضــي بالتحقي

برفــع الحصانــة عــن بعضهــم إلجــراء تحقيــق معهــم.

استقطابات حمتملة:
انعكاسات التحقيق يف انفجارات مرفأ بريوت على املشهد اللبناين

اســتقطابات محتملة:انعكاســات التحقيــق فــي انفجــارات مرفــأ بيــروت علــى المشــهد اللبنانــي، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1288، 12 
يوليــو 2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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بســبب خــرق صــوان الدســتور بادعائــه عليهــا، مــن دون 
ــتورية. ــة دس ــا حصان ــذي مينحه ــان ال ــرور بالربمل امل

وكان هنــاك اعتقــاد بــأن النجــاح يف إبعــاد قــايض 
التحقيــق الســابق فــادي صــوان، ســوف يدفــع بديلــه 
بيطــار إىل عــدم إثــارة قضيــة »الحصانــات«، ورمبــا يكتفــي 
ــو  ــال، وه ــة واإله ــب األمني ــض الجوان ــى بع ــز ع بالركي

ــق. ــا مل يتحق م

تطورات المشهد
ميثــل اســتدعاء الشــخصيات ســالفة الذكــر، ســابقة مهمــة 
ــي،  ــكل علن ــائهم بش ــر أس ــم ن ــه ت ــة أن ــان، خاص يف لبن
ــع  ــا برف ــون له ــي يتبع ــات الت ــب للجه ــدم بطل ــم التق وت
ــون  ــم تابع ــار أنه ــع يف االعتب ــع الوض ــم، م ــة عنه الحصان
ألهــم القــوى السياســية املؤثــرة يف املشــهد اللبنــاين، فضــالً 
عــن وجــود بعضهــم يف مناصبهــم الرســمية الحاليــة، األمر 
ــرة  ــاين الف ــل اللبن ــدى يف الداخ ــه ص ــون ل ــد يك ــذي ق ال

ــايل: ــو الت ــى النح ــك ع ــة، وذل املقبل

1- اســتبعاد بعــض الفرضيــات: ســار التحقيــق عــى ثــالث 
ــروت،  ــأ ب ــق يف مرف ــدالع الحري ــباب ان ــول أس ــات ح فرضي
ــرب  ــال ع ــاروخ، أو اإله ــرب ص ــّوي ع ــتهداف الج ــي االس وه
ــذي  ــق ال ــرب رقــم 12 والحري ــاب العن ــم ب ــن تلحي ــط ب الرب
ــل  ــال العم ــة إىل احت ــار، باإلضاف ــول االنفج أدى إىل حص
اإلرهــايب أو األمنــي املتعمــد. واســتبعد التقريــر الــذي 
ســلمه املحققــون الفرنســيون االحتــال األخــر، وهــو 
ــدالع  ــرص يف ان ــات تنح ــوي، أي أن الفرضي ــتهداف الج االس

ــد. ــئ أو متعم ــكل خاط ــق بش الحري

ــدد  ــة لع ــل إدان ــوف ميث ــذا س ــإن ه ــن، ف ويف كال الحالت
كبــر مــن املســؤولن، إذ إن التحقيقــات مــع املدعــى 
الجهــة  عــن  تكشــف  أن  يفــرض  متــت،  إن  عليهــم، 
ــم  ــن ه ــروت، وم ــوت إىل ب ــحنة امل ــتقدمت ش ــي اس الت
ــرات  ــن »ني ــان م ــب آالف األطن ــم تهري ــف ت ــركاء، وكي ال
ــه  ــا أعلن ــرب »رقــم 12«، ومــا صحــة م ــوم« مــن العن األموني
ــا إىل  ــم نقله ــرة ت ــواد الخط ــذه امل ــأن ه ــالط ب ــد جنب ولي

ســوريا، واســتخدمت يف الرباميــل املتفجــرة.

2- إضعــاف محتمــل للنفــوذ: إن ضلــوع القضــاء يف ملفات 
متــس املصلحــة العليــا للدولــة يف الفــرة الراهنــة قــد يؤثــر 
ســلباً عــى نفــوذ العديــد مــن القــوى السياســية، خاصة أن 
ــة أي ضغــوط،  ــراً شــعبياً ســيدعمه يف مواجه للقضــاء ظه
ــذي  ــدويل، ال ــع ال ــن املجتم ــاً م ــاً مدعوم ــراً خارجي وظه
ــية  ــوى السياس ــل الق ــن قب ــتري م ــاد املس ــرى أن الفس ي
يف لبنــان يجــب مكافحتــه. كــا قــد تســتخدم هــذه 

ــاً يف  ــوى للمــي قدم ــك الق ــات للضغــط عــى تل التحقيق
ــايل. ــيايس الح ــلل الس ــاء الش إنه

الفعــل  تباينــت ردود  تباينــات »شــيعية« رمزيــة:   -3
ــق  ــة بح ــتدعاءات املوجه ــن االس ــيعي م ــايئ الش ــن الثن ب
املســؤولن اللبنانيــن، حيــث رفضهــا حــزب اللــه عــرب 
ــو  ــه يف 5 يولي ــن نرصالل ــزب حس ــام للح ــن الع ــة األم كلم
الجــاري، وذلــك عــرب االدعــاء بأن هنــاك اســتهدافاً سياســياً، 
ــة الحــزب.  ــة توظيــف املحاكــات إلدان يف إشــارة إىل محاول

وعــى الرغــم مــن دعــوة رئيــس مجلــس النــواب زعيــم 
ــة  ــركة لهيئ ــة مش ــد جلس ــري إىل عق ــه ب ــل نبي ــة أم حرك
مكتــب املجلــس النيــايب ولجنــة اإلدارة والعــدل يف 9 يوليــو 
الجــاري لــدرس طلــب رفــع الحصانــة الــذي ورد مــن وزارة 
ــة،  ــة باملئ ــون مئ ــق القان ــع تطبي ــه م ــده أن ــدل، وتأكي الع
غــر أن قــرار رفــع الحصانــة تطلــب موافقــة الربملــان، 
وفقــاً لنــص املــادة 40 مــن الدســتور اللبنــاين. ويــؤرش 
مطالبــة الربملــان يف 7 يوليــو أدلــة »تثبــت الشــبهات« عــى 
ــع  ــض رف ــان لرف ــاه الربمل ــى اتج ــتجواب ع ــن لالس املدعوي

ــم. ــة عنه الحصان

ــوع  ــبهة بضل ــود ش ــه: إن وج ــزب الل ــى ح ــط ع 4- الضغ
الحــزب يف تخزيــن »نــرات األمونيــوم« الســتخدامها يف 
تعظيــم قدراتــه العســكرية، قــد يكــون مثــار جــدل 
ــذي  ــزب ال ــى الح ــط ع ــيؤدي للضغ ــة، وس ــرة املقبل الف
ــال املســؤولن أمــام القضــاء،  يرفــض يف األســاس فكــرة امتث
وعــى الرغــم مــن صعوبــة حــدوث ذلــك األمــر، فــإن تلــك 
ــيكون  ــاً، وس ــزب داخلي ــى دور الح ــوش ع ــة ستش القضي
ــري،  ــق الحري ــال رفي ــف اغتي ــك التشــويش مشــابهاً ملل ذل
ــزب  ــوذ الح ــى نف ــر ع ــاً يؤث ــاً داخلي ــق لغط ــد يخل ــا ق م

ــاً. داخلي

اســتدعاءات  تدفــع  اللبنــاين:  الشــارع  اســتنهاض   -5
املســؤولن اللبنانيــن للتحقيــق معهــم يف قضيــة تفجرات 
ــارع  ــدداً إىل الش ــن مج ــن اللبناني ــروت، املواطن ــأ ب مرف
ــوذ  ــة نف ــاد ومحارب ــة الفس ــعار مكافح ــت ش ــاين تح اللبن

ــية.  ــة السياس النخب

ــدة لتحــرك بيطــار  ــات مؤي ــان بالفعــل وقف وشــهد لبن
ــرى أنــه ســيكون للــرأي العــام  بعــد صــدور قــراره، لذلــك يُ
اللبنــاين دور مهــم يف تحريــك ملــف القضيــة، وذلــك بعــد 
ــول  ــت يف مث ــن 10 أشــهر بســبب التعن ــر م تجميدهــا أك
املســؤولن اللبنانيــن أمــام املحقــق العــديل، مــا أثــار 
ــوى  ــه للق ــتقاللية وتبعيت ــدم االس ــاء بع ــات للقض اتهام
ــدة  ــة جدي ــدوره موج ــق ب ــد يخل ــا ق ــو م ــية، وه السياس
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انعكاسات التحقيق في انفجارات مرفأ بيروت على المشهد اللبناني

ــان. ــردي يف لبن ــع امل ــى الوض ــة ع ــات االعراضي ــن الوقف م

ــي دور يف  ــد الخارج ــون للبع ــد يك ــي: ق ــط خارج 6- ضغ
ــدول  ــن ال ــد م ــرض العدي ــل ع ــروت، مث ــأ ب ــة مرف قضي
ــاه  ــم تج ــض الته ــت بع ــي تثب ــة الت ــض األدل ــم بع تقدي
املســؤولن اللبنانيــن. ويُشــار يف هــذا الصــدد إىل مشــاركة 
فرنســا بالفعــل يف تحقيقــات مرفــأ بــروت لتقديــم الدعم 
ــك املجــال  ــح ذل ــد يفت ــق القضــايئ، وكــذا ق ــي للتحقي الفن

ــان.  ــي يف لبن ــل األجنب ــادة التدخ لزي

ــج  ــن نتائ ــالن ع ــى اإلع ــنطن ع ــس وواش ــرص باري وت
التحقيــق. ومــن جهــة أخــرى قــد تضغــط الواليــات 
املتحــدة لضــان نزاهــة القضــاء، وذلــك عــرب التلويــح 
مبكافحــة  املعنــي  »ماغنيتســي«  قانــون  باســتخدام 
انتهــاكات حقــوق االنســان والفســاد، إذا مل يتــم اتخــاذ 

خطــوات جــادة لالنتهــاء مــن التحقيــق بشــفافية.

ــن  ــروت تتضم ــأ ب ــرات مرف ــة تفج ــإن قضي ــاً، ف ختام
العديــد مــن األبعــاد، التــي إذا ســارت يف مســارها الصحيح، 
ــان،  ــي يف لبن ــهد الداخ ــى املش ــات ع ــا تداعي ــيكون له س
ــية  ــوى السياس ــارزة يف الق ــادات ب ــال قي ــا تط ــة أنه خاص

ــي.  ــهد الداخ ــرة يف املش املؤث

وقــد تصبــح قضيــة الــرأي العــام األبــرز يف لبنــان خــالل 
ــد مــن  ــك يف ظــل تشــابكها مــع العدي ــة، وذل الفــرة املقبل
ــة  ــة ومكافح ــكيل الحكوم ــل تش ــية، مث ــات السياس امللف
ــف  ــل مل ــة، مث ــات األمني ــة، وامللف ــة الحاكم ــاد النخب فس
نــزع ســالح حــزب اللــه. ولعــل املحــرك لذلــك امللــف 
ســيكون املجتمــع الــدويل والشــارع اللبنــاين املحتقــن، 
ــض  ــى بع ــلبية ع ــات س ــدوره انعكاس ــه ب ــيكون ل ــا س م
ــارغ الحكومــي. ــاء الف ــف إنه ــل مل ــة، مث ــات الداخلي امللف
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