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على الفالف
أمس ،استرجع أهالي عكار وطرابلس الجثامني الـ 34الذين غرقوا في بحر سيانجور
املنقطعة عنهم دائما ،ركبت «موجة»
اإلندونيسي .لم ينتظروهم وحدهم ،فالدولة
ً
مأساتهم وأقامت لجثث مواطنيها املحرومني استقباال رسميًا ،لتعلن انتهاء «املأساة» ،هكذا،
وببساطة مفرطة .ولكن حضور الدولة في استقبال الجثث بال قيمة ،فأين كانت قبل أن
يموت كل هؤالء؟ واين ستكون عندما سيموت آخرون مرارا وتكرارا؟

الدولة تطوي
«ملف» عبّارة الموت؟
راجانا حمية
ف ��ي ح��دي �ث��ه ال �ص �ب��اح��ي أم� ��س ف ��ي م �ط��ار
بيروت الدولي أمام أهالي ضحايا العبارة
اإلن��دون�ي�س�ي��ة ،أع�ل��ن األم�ي�ن ال �ع��ام للهيئة
ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�إغ��اث��ة ال �ع �م �ي��د اب��راه �ي��م بشير
«إق� �ف ��ال امل �ل��ف ال�ل�ب�ن��ان��ي ف��ي إن��دون�ي�س�ي��ا
بشكل ن�ه��ائ��ي» .ف��ي لغة ال��واق��ع ،ه��ذه هي
الحقيقة .امل�ل��ف ان�ت�ه��ى ب �ع��ودة الجثامني
ال � �ـ 34أم ��س ،وع� ��ودة ال�ن��اج�ين ق�ب��ل بضعة
أس��اب �ي��ع .ل �ك��ن ،ه��ل ي�م�ك��ن أن ن�ق�ي��س ه��ذا
الواقع على ما سيعيشه أهالي الضحايا
ً
ف��ي ع�م��ره��م؟ ه��ل ي�م�ك��ن أن ن�ق��ول م�ث�لا أن
ح �س�ي�ن خ� �ض ��ر ،ال� � ��ذي ف �ق��د أب� � ّ�وت� ��ه دف �ع��ة
واح � ��دة ،ان�ت�ه��ت م��أس��ات��ه أم ��س ف��ي م�ط��ار
ب� �ي ��روت ال� ��دول� ��ي؟ ه ��ل ي �ق �ن��ع ك�ل��ام ب�ش�ي��ر
ً
الواقعي أسعد أسعد مثال ال��ذي بقي قبر
ابنه الرضيع علي فارغًا؟ بما شعر هؤالء
عندما اعتبر الكل ،من غير املفجوعني ،أن
«ملف» موت أحبائهم انتهى؟ وهل انتهى
ً
كل شيء فعال؟ من قال بأن املوت على هذه
الشاكلة يمكن تسميته ملفًا؟ وه��ل الباب
امل�ش��رع ع�ل��ى م�ص��راع�ي��ه ع�ل��ى ال�ه�ج��رة هو
ملف صغير يقفل ب�ع��ودة جثامني الذين
ماتوا على العبارة اإلندونيسية؟
ال �ش��يء ال��واق �ع��ي أن ه ��ؤالء ال�ع��ائ��دي��ن في
صناديقهم الخشبية سيدفنون في البالد
ال� �ت ��ي ه ��رب ��وا م ��ن ج �ح �ي �م �ه��ا .س�ي�ب�ك�ي�ه��م
األحياء الذين نفذوا من موتهم .ووحدهم

المحرضين معروفة
شربل :أسماء
ّ
حضر وزير الداخلية والبلديات مروان شربل
إل��ى امل �ط��ار ،أم ��س ،ش��اك �رًا «ج�م�ي��ع اللبنانيني
امل �ت �ع��اون�ين م �ع �ن��ا ،ح �ت��ى اس�ت�ط�ع�ن��ا أن ننظم
وصول الجثامني الى لبنان اليوم بالشكل الذي
رأيتموه ،وإن ش��اء الله يستقبلون في قراهم
وب�ل��دات�ه��م بالتكريم ن�ف�س��ه ،وي �ك��ون ه��ذا آخ��ر
حزن يعيشه لبنان ،ويكونون ً
فداء عن لبنان».
وردًا على سؤال عن مصير املتهمني بـ«التغرير
ب��ال��ذي��ن ق�ض��وا ف��ي ال �ب �ح��ر» ،ق��ال ش��رب��ل« :أي
متدخل أو شريك أو فاعل أو محرض معروف،

وأسماؤهم لدى القضاء اللبناني ،واملتوارون
ص ��درت ف��ي ح�ق�ه��م م��ذك��رات ت��وق �ي��ف» .وع��ن
سبب التقاء السياسيني في مثل هذا الحوادث
ثم يتفرقون بعد انتهائها ،ق��ال« :إن شاء الله
ت�ك��ون ه��ذه ال�ح��ادث��ة وامل��أس��اة مناسبة لجمع
الكل ،وما جرى في طرابلس على مدى أربعة
أي��ام أن��ه سقط  12شهيدًا م��ن األب��ري��اء ،وه��ذه
مأساة يجب أن نأخذها في االعتبار ،والدولة
اللبنانية ف��ي النهاية تعمل على إح�ض��ار كل
الذين شاركوا في هذه األحداث».

سيذكرونهم .البقية أقفلوا امللف .حسني
خ �ض��ر س�ي�ح�م��ل ث �ق��ل األل � ��م وح � ��ده ط ��وال
ع�م��ره وال �ص��ورة أي�ض��ًا :خ��روج  9توابيت
من أمام بيته الذي بالكاد كان يتسع لهم.
وأس�ع��د أس�ع��د ،م��اذا ع��ن ال�ص��ورة التي لم
يرها عن علي؟ الصغير الذي بقي سابحًا
ف��ي ب�ح��ر س�ي��ان�ج��ور .س�ي��ذك��ر ه��ذا ال��وال��د،
الذي بقي هو اآلخر وحيدًا أن علي سيبقى
صغيرًا ولن يكبر أب�دًا .وأن ملفه لن يقفل

ط��امل��ا أن��ه ل��م ي�ع��د .ل��ن تخفف ال��ورق��ة التي
يحملها م��ن وج�ع��ه .وه��ي التي تقول «إن
امل�ف�ق��ود رق��م  35امل��دع��و علي أس�ع��د أسعد
هو طفل عمره سنة وال وجود لجثة له في
املستشفى العسكري» .سيبقى ممسوسًا
باملوت ،الكثيرون أيضًا.
�ت الح ��ق ،ق��د ي��رض��خ ه��ؤالء
رب �م��ا ،ف��ي وق � ٍ
لحياتهم التي فرضها «سماسرة املوت».
لكن ،ل��ن يقتنعوا بكالم ال��دول��ة اللبنانية

ال�ت��ي ت�س� ّ�رع��ت ف��ي وض��ع ال�ن�ه��اي��ة للملف.
ف �م��ا ح �ص��ل ف ��ي ب �ح��ر س �ي��ان �ج��ور ،وال ��ذي
عراه املوت ،ليس مشهدًا «مقتطعًا» .فقبل
دف �ع��ة س�ي��ان�ج��ور ال �ت��ي راح ف�ي�ه��ا ه ��ؤالء،
م��رت خمس ع�ب��ارات ممتلئة بفقراء عكار
ومثيالتها .وفي غمرة البحث عمن ساقهم
البحر ،كانت عبارات أخرى تستعد لحمل
ف �ق��راء آخ��ري��ن إل��ى ال �ب�لاد ال�ت��ي يطمحون
ب��ال �ع �ي��ش ف �ي �ه��ا «ب� �ك ��رام ��ة» .وي �م �ك��ن على

«حتى الموتى يُحرمون من قبورهم في طرابلس»
عبد الكافي الصمد
ّ
ل��م تتشح طرابلس ب��ال��راي��ات ال�س��وداء
حزنًا منذ سنوات كما فعلت ذلك أمس،
رغ��م أن كثيرين منها يسقطون قتلى
وجرحى نتيجة اشتباكات أو إشكاالت
تحصل فيها يوميًا ،لكن فاجعة غرق
ع � ��دد م� ��ن أب �ن ��ائ �ه ��ا ف� ��ي ع� � ّ�ب� ��ارة امل� ��وت
اإلندونيسية كان طعمها ّ
املر مختلفًا.
ال �ل�اف � �ت ��ات ال� � �س � ��وداء ح �م �ل��ت ت��وق �ي �ع��ًا
م�� ّ
�وح� � �دًا ه� ��و «أب� � �ن � ��اء ال � �ش � �م� ��ال» ،ل�ك��ن
ك�ل�م��ات�ه��ا ك��ان��ت م�خ�ت�ل�ف��ة ل�ج�ه��ة إب ��داء
األس��ى وال�ح��زن على فقدان «أع ��زاء» أو
«أح �ب��اء» ،ل�ك��ن م��ن غ�ي��ر أن تخفي ه��ذه
الالفتات تحميل الدولة املسؤولية عن
هجرة هؤالء املواطنني هربًا من فقرهم
بحثًا عن مستقبل أفضل ،أو خوفًا على
ح�ي��ات�ه��م ،وع��ودت�ه��م إل��ى ب�ل��ده��م جثثًا
هامدة.
االس � �ت � �ع� ��دادات ف ��ي ع��اص �م��ة ال �ش �م��ال
ك ��ان ��ت ج ��اري ��ة ع �ل��ى ق � ��دم وس� � ��اق م�ن��ذ
م�س��اء أول م��ن أم��س وق�ب��ل ظ�ه��ر أم��س،
بهدف إق��ام��ة تشييع يليق بالعائدين
امل��وت��ى وتكريمهم ف��ي توابيتهم .كان
من املفترض أن يجري استقبالهم عند
مستديرة السالم في محلة البحصاص
عند املدخل الجنوبي للمدينة ،وإنزالهم
م��ن س�ي��ارات اإلس�ع��اف وال��دف��اع املدني
وح�م��ل نعوشهم على األك ��ف ،والسير
ب�ه��ا م�ش�ي��ًا ح�ت��ى س��اح��ة ع�ب��د الحميد
كرامي ،على بعد نحو كيلومتر ،وسط

ت��داب�ي��ر أم�ن�ي��ة ج��رى ات�خ��اذه��ا مسبقًا،
ق� �ب ��ل أن ت� �ق ��ام ع �ل �ي �ه��م ص �ل��اة ج� �ن ��ازة
جماعيًا في الساحة ،ثم نقل الجثامني
الح�ق��ًا إل��ى م��داف��ن ط��راب�ل��س وال �ب��داوي
والضنية وع�ك��ار مل��وارات�ه��ا ف��ي ال�ث��رى.
ل � �ك ��ن االش � �ت � �ب� ��اك� ��ات ال � �ت� ��ي ش �ه��دت �ه��ا
امل� �ح ��اور ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ف��ي ط��راب �ل��س بني
ب��اب التبانة وجبل محسن ،والتدهور
األمني في املدينة ال��ذي ّ
عبر عن نفسه
ف ��ي إش � �ك ��االت أم �ن �ي��ة ف ��ردي ��ة م�ت�ن�ق�ل��ة،
جعل كل ه��ذه التحضيرات تلغى ،إلى
درجة أن ضحايا ّ
العبارة ّاإلندونيسية
م ��ن خ� � ��ارج ط ��راب� �ل ��س ،ف ��ض ��ل ذووه � ��م
االب�ت�ع��اد ع��ن اخ�ت��راق وس��ط املدينة أو
دخ��ول �ه��ا ،إذ ب �م �ج��رد أن وص �ل ��وا إل��ى
محلة البحصاص ،سارعوا إلى السير
في طرقات جانبية باتجاه محلة أبي
سمراء والعيرونية ،ومنها نحو عكار
والضنية والبداوي ،ألن الطريق الدولي
الذي يسلكونه عادة كان مقطوعًا بعد
ظهر أمس بسبب رصاص القنص.
أما ضحايا مدينة طرابلس في ّ
العبارة
اإلندونيسية ،الذين كانوا تسعة ،فلم
يكن مصيرهم وه��م أم��وات أفضل منه
وهم أحياء في مدينتهم« ،حتى دفنهم
كما يليق بهم يبدو كثيرًا عليهم» ،قال
ال�ب�ع��ض معلقًا وه ��و ي�ق��ف إل ��ى جانب
ال�ج�ث��ام�ين ف��ي ال �ب �ح �ص��اص ،إذ ح��ال��ت
االشتباكات بني منطقتي باب التبانة
وج � �ب ��ل م �ح �س��ن دون إم � �ك� ��ان دف �ن �ه��م
ف��ي م�ق�ب��رة ب ��اب ال�ت�ب��ان��ة ،م�س�ق��ط رأس

ألغيت فكرة السير
بهم مشيًا من مستديرة
السالم حتى ساحة عبد
الحميد كرامي

أغلبهم ،التي كانت التحضيرات وحفر
القبور فيها قد أنجزت ،لكن املوت الذي
هربوا منه منعهم حتى من أن ُيدفنوا
في مدافنهم.
فبعدما ألغيت فكرة السير بهم مشيًا
من مستديرة السالم حتى ساحة عبد
ال �ح �م �ي��د ك� ��رام� ��ي ،ك ��ذل ��ك أل �غ �ي��ت ف �ك��رة
إقامة صالة جنازة جماعية عليهم في
ال �س��اح��ة ،ول�لأس �ب��اب األم�ن�ي��ة نفسها،
واكتفى املنظمون بإنزالهم م��ن آليات
ال� ��دف� ��اع امل ��دن ��ي وس � � ّ�ي � ��ارات اإلس� �ع ��اف
ل� ��دق� ��ائ� ��ق ،ث� ��م وض� �ع ��وه ��م ع� �ل ��ى أرض
ال�س��اح��ة ح�ي��ث ُوض �ع��ت ق��رب�ه��م أكاليل
ال��زه��ر ،ب�ع��ده��ا ت� ّ�م��ت إع� ��ادة الجثامني
مجددًا إلى السيارات.
إرباك واضح أصيب به ذوو الضحايا،
«ش��و بنعمل ،أي��ن ندفنهم؟ حتى قبور

ال ن �ج��د ل �ن��ا ف ��ي ه� ��ذا ال� �ب� �ل ��د!» ،ي�ح�ت��ج
البعض بغضب يشاركه فيه الجميع،
ما استدعى إجراء مشاورات واتصاالت
م ��ع دار إف� �ت ��اء ط ��راب� �ل ��س ،ج � ��رى ع�ل��ى
إث��ره��ا ن�ق��ل ال�ج�ث��ام�ين ال�ت�س�ع��ة (ط�ل�ال
وجميلة ون��ور وك��ري��م ال��راع��ي ،فاطمة
وإبراهيم وورود وعمر الحراز وعايدة
ال� �ج� �ن ��دي) إل� ��ى م �س �ج��د ط �ي �ن��ال ح�ي��ث
أقيمت عليها ص�لاة الجنازة جماعيًا
بحضور إمام املسجد عبد القادر عبدو
«أب��و إبراهيم» ،قبل أن ت��وارى في ثرى
مدافن باب الرمل عوضًا عن مدافن باب
ّ
التبانة.
أم � ��ا ج� �ث� �م ��ان م� �ح� �م ��ود خ ��ال ��د ن ��اص ��ر،
فوحده سار باتجاه الضنية ،وتحديدًا
إلى مسقط رأسه في بلدة بيت حاويك
ف��ي ج ��رد امل�ن�ط�ق��ة ،ع�ك��س م��ن ب �ق��وا من
ط��راب�ل��س أو ات�ج�ه��وا نحو ال �ب��داوي أو
عكار ملواراتهم في ال�ث��رى ،وس��ط حزن
كبير ّ
خيم على البلدة لفقدانها شابًا
في مقتبل العمر (مواليد .)1992
م � �ح � �م� ��ود ال � � � � ��ذي غ � ��ام � ��ر ف� � ��ي رح� �ل� �ت ��ه
اإلندونيسية نحو أوستراليا ،من أجل
ت��أم�ي�ن م�س�ت�ق�ب��ل أف �ض��ل ل ��ه ومل �س��اع��دة
ع��ائ�ل�ت��ه ال�ف�ق�ي��رة ،ت��رك�ه��ا وه��ي ف��ي فقر
ً
أكبر فضال عن خسارتها له .أمس ،بعد
أن ُدفن محمود في بلدته ،سيعود والده
ووالدته وإخوته إلى بيتهم املتواضع
الكائن داخ��ل مقبرة الغرباء في محلة
الزاهرية في طرابلس« ...انطفأ» أملهم
بإمكان الخروج منه.

سبيل املثال إيراد «زورق صور» نموذجًا،
ال ��ذي ك ��اد ي�س�ي��ر ب��ال�ط��ري�ق��ة ن�ف�س�ه��ا ال�ت��ي
س ��ارت ب�ه��ا ال�ع�ب��ارة االن��دون�ي�س�ي��ة .وبعد
ال � �ع � �ب ��ارة ،س �ي �ب �ق��ى ط ��ري ��ق ال � �ه� ��روب إل��ى
ب�لاد أخ��رى ،غير ه��ذا البلد ،مفتوحًا على
مصراعيه .حتى الذين نفذوا من املوت في
العبارة سيقدمون على األم��ر ف��ي مرحلة
الحقة .اسألوا حسني خضر وأسعد أسعد
وع �ل ��ي س �ع ��د .اس ��أل ��وا ال �ف �ق ��راء ف ��ي ع �ك��ار

حسين خضر تــ
روبير عبد اهلل
انقضى نهار أم��س قبل استكمال تشييع
جثامني العبارة اإلندونيسية إلى مثواها
األخ�ي��ر .التشييع الجماعي َع َبر محطات
ث�لاث��ًا ،ب��دءًا م��ن ساحة ال�ن��ور ف��ي طرابلس
 ،م� � � ��رورًا ب� �ب ��رق ��اي ��ل ال� �ع� �ك ��اري ��ة وان� �ت� �ه � ً
�اء
ب�ق�ب�ع�ي��ت ،ال �ب �ل��دة ال �ت��ي اس�ت�ق�ب�ل��ت نصف
أعداد الضحايا .سبع عشرة جثة ُووريت
ف��ي م��دف��ن ج�م��اع��ي وس ��ط ال �ب �ل��دة ،بعدما
عارضت فعالياتها رغبة حسني خضر في
دفن أفراد أسرته التسعة في باحة منزله.
حسني اصبح عنوانا لهذه «املأساة» .فقد
زوج �ت��ه واوالده الثمانية دف�ع��ة واح ��دة،
ّ
كما ل��و ان حياته كلها ل��م تكن اال حلما
وانتهى .كلما ّ
تلمس الفراغ القاتل حوله
ّ
عبر عن امنيته لو انه كان الضحية الرقم
عشرة في االسرة املنقرضة .يتمنى ،على
ح��د ق��ول��ه ،ل��و ان��ه ع��اد ف��ي ت��اب��وت معهم
ُ
ودفن إلى جانبهم.
ّ
لم يبق احد من اسرته سواه .هكذا يلخص
حسني الفاجعة .يتحاشى الذكريات ،اال
يخيم عليه الصمت ،وهذا ّ
ان املنزل ّ
بحد
ذاته «يقتل» ،لذلك كان حسني خضر يودّ
ان ي�ح� ّ�ول��ه ال��ى «م�ق�ب��رة» العائلة ،اراد ان
ُيبقي اسرته فيه ولو تحت التراب ،لكنه
وقبل
خضع أخ�ي�رًا إلرادة أه��ال��ي البلدةِ ،
دفنهم م��ع اآلخ��ري��ن م��ن اب�ن��اء ال�ب�ل��دة في
م�ق�ب��رت�ه��م ال�ج�م��اع�ي��ة .ه ��ذه امل �ق �ب��رة ال�ت��ي
ستبقى ّ
تجسد موت الدولة.
ح�س�ين امل �ف �ج��وع ي �ح��اول ال �ظ �ه��ور دائ�م��ا

