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تقرير
ّ
تصرخ مريم في الفيلم :دلني
على قبر ابني (أرشيف ــ
هيثم املوسوي)

«ليال بال نوم» يكشف
المقابر الجماعية
«ليال بال نوم» فيلم إليان
الراهب عن املفقودين في
الحرب األهلية اللبنانية
سيكون مصدرًا لدعاوى
قضائية جديدة ينوي أهالي
املخطوفني واملفقودين
رفعها إلعادة فتح ملف
املقابر الجماعية .الفيلم
يكشف ،على لسان شهود ،عن
مقبرتني جديدتني في كلية
العلوم وفي الكرنتينا .وهذا
املقابر
يعني أن الكشف عن ً
الجماعية ليس مستحيال،
فلماذا تعجز الدولة ،بعد 23
عامًا من السلم ،عن القيام بما
قام به فيلم؟

مهى زراقط
ف��ي  17ح��زي��ران  ،1982وبعد أي��ام م��ن بدء
االج� �ت� �ي ��اح االس ��رائ �ي �ل ��ي ل �ل �ب �ن��ان ،وق �ع��ت
ُمعركة في كلية العلوم اللبنانية ــ الحدت،
ف� �ق ��د ف �ي �ه��ا م ��اه ��ر ق �ص �ي��ر اب� ��ن ال �س��ادس��ة
ع �ش��رة م ��ن ال �ع �م��ر .م� ��اذا ت �ع��رف األط� ��راف
املتحاربة التي كانت على األرض يومها
ّ
عن هذ املعركة؟ ماذا يعرف كل من الحزب
الشيوعي ال��ذي ينتمي إليه ماهر؟ حركة
أم � ��ل ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت م� ��وج� ��ودة ف� ��ي امل� �ك ��ان؟
والقوات اللبنانية التي اقتحم عناصرها
املبنى واحتلوه؟
«رف � �ي� ��ق» م ��اه ��ر ف� ��ي ال � �ح� ��زب ال �ش �ي��وع��ي،
ش ��وق ��ي ح � �س� ��ان ،ي� �ت ��ذك ��ره ج � �ي � �دًا .ي� ��روي
لكاميرا إليان الراهب في فيلمها «ليال بال
ن��وم» أي��ن ك��ان متواجدًا وم��ا كانت مهمته
تلك الليلة .الحزب الشيوعي يعرفه أيضًا،
وق � ّ�دم ورق�ت�ين ل��وال��دت��ه ع�ن��ه ،تفيد األول��ى
بأنه مفقود والثانية أنه شهيد .أما قائد
ال�ع�م�ل�ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة ف��ي ال �ح��زب آن ��ذاك،
ال �ي��اس ع�ط��اال�ل��ه ،ف�ل�ا ي�ت��ذك��ر ال �ف �ت��ى ...وال
يعرف شيئًا عما حصل في كلية العلوم!
«حقيقة ما بعرف شي» يقول وهو يحاول
إش �ع��ال ال �س �ي �ج��ار م � ��رارًا .ع �ن��دم��ا ت�ع��رض
صورته عليه ،ينفي أن يكون ماهر قصير
ً
ً
م �ق��ات�ل�ا ف ��ي ال� �ح ��زب «ال ل ��م ي �ك��ن م �ق��ات�لا،
ال �س�ل�اح ك ��ان م�ن�ت�ش�رًا وه ��و راح ي �ق��ات��ل».

طرابلس في قلب الحرب األهلية
عبد الكافي الصمد
لم تغادر مشاهد الحرب األهلية طرابلس،
ب��ل ه��ي ح��اض��رة ف�ي�ه��ا دائ �م��ًا وأب � �دًا على
ال ��رغ ��م م ��ن م � ��رور  23س �ن��ة ع �ل��ى أف��ول �ه��ا
ب�ش�ك��ل أو ب��آخ��ر م��ن ل �ب �ن��ان .ه�ن��ا ال ي��زال
ش��ارع سوريا ،الفاصل بني جبل محسن
من جهة وباب التبانة والقبة واملنكوبني
وال �ح ��ارة ال�ب��ران�ي��ة م��ن ج�ه��ة ث��ان �ي��ة ،خط
التماس الوحيد الصامد في البلد ،بعدما
ً
سقطت ،ول��و ش�ك�لا ،ك��ل خطوط التماس
األخرى في باقي املناطق اللبنانية.
ال تزال الدشم الترابية والباطونية مرتفعة
عند زواي��ا األم��اك��ن الساخنة في املدينة،
كما ال ت��زال آث��ار ّ
الدمار ظاهرة في أبنية
نخرها الرصاص والقنابل ،فيما يتزايد
انتشار ال�س�لاح ب�ين أي��ادي مسلحني من
مختلف املناطق واالت�ج��اه��ات الطائفية
وال �س �ي��اس �ي��ة .وب�ي�ن�م��ا ت�خ� ّ�ي��م ب��اس�ت�م��رار
جوالت االشتباكات على عاصمة الشمال
بكل ت��داع�ي��ات�ه��ا ،وق��د وص��ل ع��دده��ا منذ
 7أي��ار  2008إل��ى  15جولة سقط خاللها
ً
 120قتيال وأكثر من  900جريح ،تستمر
ظاهرة النزوح والتهجير من املدينة نحو
مناطق أكثر أمانًا.
كل ذلك يترافق مع أجواء احتقان وتوتر
ّ
سياسي ب��ل مذهبي ت��ذك��ر الطرابلسيني
ب��األج��واء التي سبقت ح��رب العام ،1975
مع اختالف في الشكل فقط .وهذا الواقع
ي � �ق ��ود إل � ��ى ه � �ج ��رة ال� �ع� �ق ��ول وأص � �ح ��اب
ال ��رس ��ام �ي ��ل وي �ق �ل��ق ال� �س � ّ�ي ��اح وال ��زب ��ائ ��ن
وال� � � ��زوار م ��ن امل ��دي �ن ��ة .إل� ��ى ذل � ��ك ،ت�ع��ان��ي
ط��راب �ل��س م ��ن اس �ت �م ��رار االن � �ح� ��دار نحو
قعر أكثر عمقًا في نسب الفقر والبطالة
والتسرب املدرسي واملشاكل االجتماعية
على مستوى الوطن كله.
ب �ن� ً
�اء ع�ل�ي��ه ،ت �ب��دو ط��راب �ل��س وك��أن �ه��ا في
غربة عن لبنان ال��ذي يحتفل اليوم بطي
ص �ف �ح��ة ال� �ح ��رب األه� �ل� �ي ��ة ،ف �ي �م��ا ال �ج��رح

ال ي� � ��زال ن ��ازف ��ًا ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ث��ان �ي��ة.
ي �ض �ح��ك ع ��رب ��ي ع � �ك ��اوي ،ن �ج��ل م��ؤس��س
امل �ق��اوم��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ف ��ي ط��راب �ل��س خليل
عكاوي الذي اغتيل منتصف ثمانينيات
ال�ق��رن امل��اض��ي ،عندما نسأله عما تعني
ل ��ه ال� ��ذك� ��رى ،ف �ي �ج �ي��ب« :ل� ��و ل ��م ت�خ�ب��رن��ي
ب��امل �ن��اس �ب��ة مل ��ا ك �ن��ت ت��ذك��رت �ه��ا» ،ق �ب��ل أن
ي� �ض� �ي ��ف« :ب� �ك ��ل ت ��أك� �ي ��د ل� ��ن ن �ش �ع��ل غ� �دًا
(اليوم) الشموع».
ي �ق��ول ع �ك��اوي ،اب ��ن منطقة ب ��اب التبانة
األك�ث��ر ف�ق�رًا وت��وت �رًا وك�ث��اف��ة سكانية في
طرابلس ،إن «الحرب عندنا لم تنته بعد،
إذ ل ��م ت �ح �ص��ل ب �ع��د ات� �ف ��اق ال �ط��ائ��ف أي��ة
م�ص��ال�ح��ة فعلية ف��ي ط��راب �ل��س ،ب��ل أقفل
الجرح النازف فيها على زعل ،وهو ُيعاد
فتحه كلما دع��ت ال�ح��اج��ة إل �ي��ه» .ويؤكد
أن�ن��ا «ل��م نتعلم م��ن ت�ج��ارب ال�ح��رب على
م��ا ي �ب��دو ،ألن �ن��ا ن �ك��رر األخ �ط��اء ال�س��اب�ق��ة
ّ
فندمر بلدنا ونعيد الغريب كي
نفسها،
يتحكم بنا».

ال تزال الدشم مرتفعة عند زوايا األماكن الساخنة

وان �ط�لاق��ًا م��ن ه ��ذا ال ��واق ��ع ،ب ��دت أنشطة
املجتمع األهلي واملدني في ذكرى الحرب
األه �ل �ي ��ة خ �ج��ول��ة ج � � �دًا ،ف �ه��ي اق �ت �ص��رت
ع�ل��ى م��ؤت�م��ر ص�ح��اف��ي ع�ق��دت��ه «ال�ه�ي�ئ��ات
والفاعليات الشمالية املنتصرة للسالم»
في قلعة طرابلس التاريخية ،أعلنت فيه
أن�ه��ا ستضيء م�س��اء ال�ي��وم ال�ش�م��وع في
س��اح��ات امل��دي�ن��ة ،وأن�ه��ا تستعد لتنظيم
مسيرة ك�ب��رى ي��وم األح��د ف��ي  21نيسان
ال� �ج ��اري م ��ن م �ع��رض رش �ي��د ك ��رام ��ي في
اتجاه أحياء املدينة وساحاتها.
وف��ي ه��ذا اإلط ��ار ،ت��وض��ح الناطقة باسم
ال �ه �ي �ئ��ات د .ه �ن��د ص ��وف ��ي ل� �ـ«األخ� �ب ��ار»
أن �ن��ا «ن �ع �ي��ش ف��ي ق �ل��ب ال �ح��رب األه �ل �ي��ة،
م � ��ا ي �ج �ع �ل �ن��ا م �س �ت �ن �ف ��ري ��ن وم �ج �ب ��ري ��ن
ع �ل��ى ت �ن �ظ �ي��م ح �م �ل��ة ت �ع �ب �ئ��ة ض ��ده ��ا ف��ي
امل��دي �ن��ة» ،الف�ت��ة إل��ى أن «ال �ت �ج��اوب كبير
م��ن الطرابلسيني على ال��رغ��م م��ن ضعف
اإلم �ك��ان��ات امل��ادي��ة وال�ل��وج�س�ت�ي��ة ،بدليل
أن �ن��ا ب ��دأن ��ا االس� �ت� �ع ��داد ل �ل �ت �ح��رك ب��أرب��ع

يتقاتل الطرابلسيون
في ما بينهم بال قضية

جمعيات فقط ،وبتنا اليوم  68جمعية».
تقول صوفي إن «انتفاضتنا نابعة من
اليأس وعدم الرضى عن تردي األوضاع
ّ
األم�ن�ي��ة ف��ي ط��راب�ل��س ،م��ا يجعلنا نحث
األكثرية الصامتة على النزول معنا إلى
الشارع لرفض األمر الواقع الذي يحاول
ال�ب�ع��ض ف��رض��ه ع�ل�ي�ن��ا ،وم�ن�ع��ًا لتحويل
مدينتنا إل��ى أرض مستباحة» .وتشرح
ّ
ك�ي��ف أن ق�ل��ة م��ن ح�م�ل��ة ال �س�لاح تسيطر
على املدينة ،فتسرق خيراتها وثرواتها
وتفرض الخوات وترهب الناس وتتقاتل
في ما بينها بال أي��ة قضية» ،مؤكدة أنه

«ل� ��و ك ��ان ��ت ق �ض �ي �ت �ه��م ت �ح��ري��ر ف�ل�س�ط�ين
ل�ك�ن��ا أول م ��ن ي�ح�م��ل ال �س�ل�اح م�ع�ه��م بل
سنسبقهم إلى ذلك».
ل �ك��ن ه ��ذا اإلح� �ي ��اء ال ��رم ��زي ل �ل��ذك��رى في
طرابلسّ ،
يرده منسق الشؤون اإلسالمية
ف��ي تيار ال�ع��زم عبد ال ��رزاق قرحاني إلى
«الظروف األمنية والسياسية التي حالت
دون ح�ص��ول ت�ح��رك��ات ون�ش��اط��ات كانت
تشهدها السنوات املاضية بشكل أوسع».
ّ
غير أن قرحاني ُيذكر أن طرابلس «كانت
أول مدينة توقفت فيها ال�ح��رب األهلية
في أواسط الثمانينيات ،وهي تأبى اليوم
ت��داع �ي��ات �ه��ا وام� �ت ��دادات� �ه ��ا» ،م �ش �ي �رًا إل��ى
ّ
أن «ال�لام��وق��ف ال��راف��ض مل��ا ي�ج��ري ال�ي��وم
ف��ي طرابلس م��ن األك�ث��ري��ة الصامتة ،هو
موقف في ّ
حد ذاته».
ه ��ذه امل �ق��ارب��ة ي�ت�ن��اول�ه��ا ن�ق�ي��ب امل�ح��ام�ين
السابق في طرابلس ف��ادي غنطوس من
زاوية أخرى ،فيرى أن «الحرب األهلية لم
تغادر املدينة ،بل بقيت بؤرة يستخدمها
البعض عند الحاجة إليها في جوالتهم
ال �ع �ب �ث �ي��ة ال� �ص� �غ� �ي ��رة ،وص � �ن � ��دوق ب��ري��د
يتبادلون عبره الرسائل املتفجرة ،بعدما
أخ ��رج ��وه ��ا م ��ن م �ع��ادل��ة ال �س �ل��م األه �ل��ي،
وأبقوها بعيدة شمول مشاريع املصالحة
وإعادة اإلعمار واإلنماء املتوازن».
ويرى غنطوس أننا «لم نأخذ العبرة من
تجربة  13نيسان ،وأن الحكومة األخيرة
وإن رأسها طرابلسي ويوجد فيها أربعة
وزراء طرابلسيني ل��م تستطع أن تخطو
خ� �ط ��وات ج��ري �ئ��ة ف ��ي ان� �ق ��اذ امل��دي �ن��ة م��ن
سباتها فبقيت مكبلة ومشلولة» .ويقول:
«ال خ ��روج ل�ط��راب�ل��س م��ن ه��ذا األت ��ون إال
ع�ن��دم��ا ي �خ��رج م�ن�ه��ا زع �ي��م ي�س�ت�ط�ي��ع أن
ي��دخ�ل�ه��ا ف��ي امل �ع��ادل��ة ال��وط �ن �ي��ة ،ألن أي
زع ��ام ��ة ت��أت �ي �ه��ا م ��ن خ��ارج �ه��ا ستبقيها
أداة ل�ت�ن�ف�ي��ذ م��آرب �ه��ا ،ح �ت��ى ل��و اق�ت�ض��ى
ذل��ك إبقاء شعلة الحرب األهلية متوقدة
فيها».

