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السلطات المصرية تعتقل صحافي »الجزيرة« ربيع الشيخ

االستخبارات الفرنسية: »بيغاسوس« استهدف صحافيين

القاهرة ـ العربي الجديد

ألقت أجهزة األمن في مطار القاهرة الدولي 
الــقــبــض عــلــى الــصــحــافــي املــصــري فــي قناة 
»الــجــزيــرة« ربــيــع الشيخ، أثــنــاء عــودتــه إلى 
بــــاده لــقــضــاء إجـــــازة قــصــيــرة مـــع عــائــلــتــه، 
يوم  الــدوحــة،  القطرية  العاصمة  مــن  قــادمــا 
ــزمـــت فــيــه  ــتـ ــــي، فــــي وقـــــت الـ ــــاضـ الـــجـــمـــعـــة املـ
مابسات  إزاء  الصمت  املــصــريــة  السلطات 
مطلع،  مصدر  وكشف  أسبابه.  أو  االعتقال 
»العربي الجديد«، أن جهاز األمن الوطني  لـ
الــتــابــع لــــوزارة الــداخــلــيــة مــتــورط فــي إخفاء 
الــشــيــخ قــســريــا مــنــذ اعــتــقــالــه، إثــــر خــضــوع 
الــصــحــافــي لــتــحــقــيــق مـــطـــول داخـــــل مكتب 
الجهاز في مطار القاهرة، عن طبيعة عمله 
»الجزيرة مباشر«. وأشــار املصدر  في قناة 
على  الشخصية  الشيخ  إغـــاق صفحة  إلــى 
موقع التواصل االجتماعي »فيسبوك« عقب 
الــقــبــض عــلــيــه. واســتــنــكــر »املـــرصـــد الــعــربــي 
ــــام« إلـــقـــاء الــســلــطــات املــصــريــة  لــحــريــة اإلعــ
الــقــبــض عــلــى الــشــيــخ، وتــرحــيــلــه مـــن مــطــار 
الـــقـــاهـــرة إلــــى مــقــر جــهــاز »األمـــــن الــوطــنــي« 
مباشرة للتحقيق معه، ثم إحالته إلى نيابة 
الــدولــة فــي ضــاحــيــة التجمع الخامس  أمـــن 
ــا بــتــهــمــة  ــــدة 15 يـــومـ ــــررت حــبــســه ملـ الـــتـــي قــ
»نشر أخبار كاذبة«. وأشــار املرصد إلى أن 
قناة  مــن  ثالث صحافي يسجن  هــو  الشيخ 
»الجزيرة مباشر«، إثر اعتقال زميليه بهاء 
الله إبراهيم، وهشام عبد العزيز الذي يكاد 
يفقد بصره في محبسه، بحسب تصريحات 
السلطات املصرية  املــرصــد  أســرتــه. وطــالــب 
باإلفراج عن الشيخ وإبراهيم وعبد العزيز، 
وجــــمــــيــــع الـــصـــحـــافـــيـــن الــــســــجــــنــــاء الــــذيــــن 
يدفعون ضريبة عملهم الصحافي، والبالغ 

عددهم حتى اآلن 65 صحافيا ومصورًا.
ــــك، ســـربـــت األجـــهـــزة األمــنــيــة  فـــي مــــــوازاة ذلـ
تحرير  رئــيــس  مــع  للشيخ  صــوتــيــا  مقطعا 
صــحــيــفــة »األهـــــــرام« الــســابــق عــبــد الــنــاصــر 
هاتفية  مداخلة  إجـــراء  بشأن طلب  ســامــة، 
مــع قــنــاة »الــجــزيــرة« للحديث عــن أزمـــة سد 
ــــذي طـــالـــب فيه  ــقـــال ســـامـــة الـ الــنــهــضــة، ومـ
الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعان تنحيه 
ــــع تــســلــيــم جــزيــرتــي  عــــن الـــســـلـــطـــة، عـــلـــى وقـ
تــيــران وصــنــافــيــر إلـــى الــســعــوديــة، وحــقــول 
ــيــــاه الــنــيــل  الــــغــــاز فــــي الـــبـــحـــر املـــتـــوســـط ومــ
أخيرًا  املــبــادئ.  إعــان  بتوقيعه على وثيقة 

منوعات
ستتعاون »تويتر« مع اثنين أخبار

من أكبر مزودي األخبار الدوليين، 
هما وكالتا »رويترز« و»أسوشييتد 

برس«، لفضح المعلومات المضللة 
على منصتها للتواصل االجتماعي. 

هذه المرة األولى التي تتعاون 
فيها »تويتر« رسميًا مع المؤسسات 

اإلخبارية.

ذكر الموقع اإلخباري »بزنس 
إنَسيدر«، مستشهدًا بوثائق 

قضائية، أن إجراءات طالق 
المؤسس المشارك في شركة 

»مايكروسوفت« بيل غيتس، 
وميليندا فرنش غيتس، مؤسَسي 

واحدة من أكبر المؤسسات الخيرية 
في العالم، تمت رسميًا اإلثنين.

أعلنت شركة »إنتل« أخيرًا عن 
اإلصدار الجديد من حاسبها 
المصغر المخصص لأللعاب. 

ويعرف هذا الجهاز باالسم الرمزي 
 ،Beast Canyon »بيست كانيون«

ويأتي لخالفة »غوست كانيون« 
Ghost Canyon الذي أطلق 

العام الماضي.

تراجعت أسهم شركات األلعاب 
اإللكترونية، وبينها »تنسنت« 

و»نِت إيز«، يوم الثالثاء، بعدما 
وصفت إحدى وسائل اإلعالم 

الحكومية الصينية األلعاب عبر 
اإلنترنت بأنها »األفيون الروحي« 

ودعت إلى فرض المزيد من 
القيود على الصناعة.

اعــتــقــل ســامــة بــســبــب مــقــال نــشــره عــنــوانــه 
»افعلها يــا ريـــس«، قــال فيه: »ملـــاذا ال تكون 
لـــدى الــرئــيــس الــســيــســي الــشــجــاعــة األدبــيــة 
واألخـــاقـــيـــة، ويــعــلــن مــســؤولــيــتــه املــبــاشــرة 
إثيوبيا، وإضاعة  أمام  الثقيلة  الهزيمة  عن 
حق مصر التاريخي في مياه النيل، عندما 
اتفاقية  الشرعية للسد بالتوقيع على  منح 

2015 املشؤومة، وكان يدرك حينها عواقب 
ما يفعل، والحقا بمنحه الشرعية مرة أخرى 
بــالــلــجــوء إلـــى مجلس األمــــن، الــتــابــع لألمم 

املتحدة، من دون إعداد جيد«.
ــه: »الـــســـيـــســـي  ــالــ ــقــ وأضـــــــــاف ســــامــــة فـــــي مــ
تــغــاضــى عـــن بـــنـــاء جــســم الـــســـد اإلثـــيـــوبـــي، 
وعجز عن اتخاذ قرار عسكري يعيد القيادة 

فشل  كما  صوابها،  إلــى  املتآمرة  اإلثيوبية 
فـــي حــشــد الــتــأيــيــد الــــدولــــي لــقــضــيــة مصر 
من  املليارات  إنفاق  من  الرغم  على  العادلة، 
الـــــدوالرات، مــن أمـــوال الــقــروض الخارجية، 
الــدول  على شــراء الساح وغير الساح من 

املؤثرة عامليا«.
فــي صحيفة  يعمل صحافيا  الــشــيــخ  ــان  وكـ
»اليوم السابع«، اململوكة حاليا لشركة تتبع 
للمخابرات العامة، ومقيد في جداول نقابة 
الصحافين باسم الصحيفة، قبل أن يسافر 
الدوحة للعمل صحافيا ومنتج برامج  إلى 

تلفزيونية في شبكة »الجزيرة« اإلعامية.
وتــزامــن اعــتــقــال الــشــيــخ مــع ظــهــور مراسلة 
قناة »الجزيرة« شيرين أبو عاقلة من داخل 
مصر بعد سنوات من غلق مكتب القناة في 
الــقــاهــرة، بــعــد حصولها عــلــى تــصــريــح من 
إثــبــات »حسن  بــدعــوى  املــصــريــة،  السلطات 
املصالحة  القاهرة عقب  النوايا« من جانب 
على  القبض  تفاصيل  وتشابهت  قــطــر.  مــع 
الــشــيــخ مـــع مـــا رافــــق اعــتــقــال مــجــمــوعــة من 
القاهرة،  مطار  من  والصحافين  الباحثن 
فور وصولهم إلى بلدهم، ومنهم األكاديمية 
عليا مسلم )أخلي سبيلها الحقا(، والباحث 
أحمد سمير سنطاوي، والكاتب الصحافي 
جــــمــــال الـــجـــمـــل، والـــصـــحـــافـــي هــــشــــام عــبــد 
الــعــزيــز. وعــبــد الــعــزيــز هــو صــحــافــي أيضا 
وقــــــف في 

ُ
فـــي قـــنـــاة »الـــجـــزيـــرة مـــبـــاشـــر«، وأ

مطار القاهرة في 20 يونيو/ حزيران 2019، 
إلــى مكتب »األمـــن الوطني« في  حــن اقتيد 
املطار للتحقيق معه ملدة 5 ساعات، تخللها 
الحاسوب  تفتيش أجهزة املحمول، وجهاز 
ــه، وجـــــــوازات الــســفــر  الــشــخــصــي الـــخـــاص بــ

وحقائب السفر الخاصة بزوجته وأوالده. 
وعبد العزيز شأنه شأن الشيخ، ليس مدانا 
في أي قضية، وغير ُمحال للقضاء املصري 
بأي تهمة، ولم يكن مدرجا على ذمة قضايا 
عــنــدمــا عـــاد إلـــى الــقــاهــرة فــي زيــــارة عائلية 
ــه، ويــعــانــي حــالــيــا مــن مــرض  ــ بمحض إرادتـ
ما  العن،  في  الضغط  وارتــفــاع  الغلوكوما، 
يــســبــب إعــتــامــا فــي الــقــرنــيــة، وعــــدم وضــوح 
ــنـــاك الـــصـــحـــافـــي املــعــتــقــل  لـــلـــرؤيـــة. كـــذلـــك هـ
فـــي الـــســـجـــون املـــصـــريـــة مــنــذ أكـــثـــر مـــن عــام 
إبــراهــيــم، بعد تلفيق مجموعة  الــديــن  بــهــاء 
مــن التهم لــه، مــن دون دلــيــل إدانـــة واحـــد، ال 
لشيء إال لعمله صحافيا ومنتجا في قناة 

»الجزيرة« اإلخبارية.

جهاز األمن الوطني 
متورط في إخفاء ربيع 

الشيخ قسريًا

التقنية ُوجدت في 
هواتف صحافيين في 

ميديابارت وفرانس 24

باريس ـ العربي الجديد

أكد محققو االستخبارات الفرنسية العثور 
عـــلـــى بـــرنـــامـــج الـــتـــجـــســـس »بـــيـــغـــاســـوس« 
ــه شـــركـــة الــبــرمــجــة والــهــايــتــك  ــذي طـــورتـ ــ الـ
هــواتــف  عــلــى  أو«،  إس  »إن  اإلســـرائـــيـــلـــيـــة 
كبير  موظف  بينهم  مــن  صحافين،  ثاثة 
في قناة »فرانس 24«. هذه املرة األولى التي 
تؤيد فيها سلطة مستقلة ورسمية نتائج 
تحقيق دولـــي أجـــري حــول »بــيــغــاســوس«. 
ــة الـــوطـــنـــيـــة الــفــرنــســيــة  ــالــ ورصـــــــدت »الــــوكــ
ــار الــرقــمــيــة  ــ ــن أنــظــمــة املـــعـــلـــومـــات« اآلثــ ألمــ
»أن إس أو  لــبــرنــامــج الــتــجــســس الــتــابــع لــــــ
غروب« اإلسرائيلية على هاتف الصحافي 
ُيعلن اسمه، وأرسلت  لم  الــذي  التلفزيوني 
الــنــتــائــج الــتــي تــوصــلــت إلــيــهــا إلـــى مكتب 
املدعي العام في باريس الــذي يشرف على 

التحقيق في االختراق املحتمل. 
ــامــــج أيــــضــــا عـــلـــى هـــواتـــف  ــرنــ ــبــ ووجــــــــد الــ
ــة االســـتـــقـــصـــائـــيـــة فـــــي مـــوقـــع  ــيـ ــافـ ــحـ الـــصـ
ليناييغ  »ميديابارت«  الفرنسي  التحقيق 
بــريــدو واملـــؤســـس املـــشـــارك لــلــمــوقــع إدوي 

بلينيل.
وقـــال مــصــدر فــي »فـــرانـــس 24«، لصحيفة 
 القناة كانت 

ّ
»ذا غارديان«، يوم االثنن، إن

 أحــد 
ّ
»مـــصـــدومـــة لــلــغــايــة« الكــتــشــافــهــا أن

التجسس،  بــبــرنــامــج  ــهــدف 
ُ
اســت موظفيها 

ها »ستتخذ إجراءات قانونية«.
ّ
وأكدت أن

 
ّ
أن الفرنسية  »لــومــونــد«  صحيفة  وذكــــرت 
بــاريــس،  فــي  املقيم   »24 »فــرانــس  صحافي 
اخــتــيــر »لــوضــعــه تــحــت املــراقــبــة فــي نهاية 
ــبـــراء   خـ

ّ
إن الـــصـــحـــيـــفـــة  ــــاف«. وقــــالــــت  ــطــ ــ املــ

الشرطة اكتشفوا استخدام برامج التجسس 
الســتــهــداف هــاتــف الصحافي ثــاث مــرات: 
في مايو/ أيار عام 2019 وسبتمبر/ أيلول 

عام 2020 ويناير/ كانون الثاني عام 2021.
ــر قــــــد تـــحـــدثـــت  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ إلــــــــى ذلــــــــــك، كـــــانـــــت تـ
ــامــــج »بـــيـــغـــاســـوس«  ــرنــ ــن اســــتــــهــــداف بــ ــ عـ
شــخــصــيــات فــرنــســيــة عــــــدة، فــــي مــقــّدمــهــا 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، الـــذي اضطر 
لــهــذا الــســبــب لتغيير رقـــم هــاتــفــه. وظــهــرت 
ــر  أدلـــــة عــلــى مـــحـــاولـــة قــرصــنــة هـــاتـــف وزيـ
ماكرون  وحليف  السابق  الفرنسي  البيئة 
املقرب فرنسوا دو روغي، مصدرها املغرب، 

وفــق تــقــاريــر إعــامــيــة. و»بــيــغــاســوس« في 
ها 

ّ
صميم فضيحة تجّسس عاملية يعتقد أن

شــمــلــت صــحــافــيــن ومـــدافـــعـــن عـــن حــقــوق 
اإلنسان و14 رئيس دولة.

وحــصــلــت مــنــظــمــة »فـــوربـــيـــدن ســتــوريــز«، 
ومقّرها باريس، و»منظمة العفو الدولية« 
)أمنستي(، على الئحة تتضمن 50 ألف رقم 
ـــهـــا ألشـــخـــاص اخــتــارهــم 

ّ
هـــاتـــف، يــعــتــقــد أن

ــيـــة ملــراقــبــتــهــم  ــلـ ــيـ عـــمـــاء الـــشـــركـــة اإلســـرائـ

مــنــذ 2016. وتــشــاركــتــهــا، الــشــهــر املــاضــي، 
مــجــمــوعــة مــن 17 وســيــلــة إعــامــيــة دولــيــة، 
من بينها صحف »لوموند« الفرنسية و»ذا 
غارديان« البريطانية و»واشنطن بوست« 

األميركية.
ــاتــــف الــشــخــص  ــلـــه عـــلـــى هــ بـــمـــجـــرد تـــنـــزيـ
ــــاع 

ّ
املــســتــهــدف، يــتــيــح »بــيــغــاســوس« االط

على الــرســائــل والــصــور وجــهــات االتــصــال 
وتفعيل امليكروفون والكاميرا عن ُبعد.

وتــــشــــمــــل قــــائــــمــــة أهــــــــــداف »بــــيــــغــــاســــوس« 
املفترضة 180 صحافيا و600 سياسي و85 
ناشطا في مجال حقوق اإلنسان و65 رجل 

أعمال على األقل.
وتحتاج صادرات »إن إس أو« إلى الحصول 
اإلسرائيلية  الــدفــاع  وزارة  مــوافــقــات  عــلــى 
وشّكل  الــحــّســاســة.  الــقــطــاع  طبيعة  بسبب 
ــلــــي لـــجـــنـــة بــرملــانــيــة  ــيــ الـــكـــنـــيـــســـت اإلســــرائــ
ة  للتحقيق في ما إذا كانت قد تمت »إساء
استخدام« بيغاسوس من قبل بعض الدول 

للتجّسس على شخصيات عامة.
وأحدث التحقيق فضيحة مدوية مع ورود 
أســمــاء دول عــدة مــتــورطــة، مــن السعودية، 
واإلمــــارات، واملــغــرب إلــى الهند ومجموعة 
من الدول ذات االقتصادات الناشئة إجمااًل. 
ــة الــوحــيــدة  ــ ــيـ ــ واملـــجـــر هـــي الــــدولــــة األوروبـ
كـــمـــســـتـــخـــدم مــحــتــمــل  اســـمـــهـــا  ــتــــي ورد  الــ
للبرنامج، مع االشتباه باستهدافها مئات 
ومحامون  صحافيون  بينهم  األشــخــاص، 

وسواهم من الشخصيات العامة.
وقــــــّرر املـــغـــرب رفــــع دعـــــوى قــضــائــيــة أمـــام 
املحكمة الجنائية في باريس ضد منظمتي 
ــيــــدن ســـتـــوريـــز« و»مـــنـــظـــمـــة الــعــفــو  »فــــوربــ
الدولية« بتهمة التشهير. ونفت  السعودية 
واإلمـــــــــــــــــــارات اســــتــــخــــدامــــهــــمــــا لــــبــــرنــــامــــج 

»بيغاسوس«.

استهدف كثيرون فور وصولهم إلى مطار القاهرة الدولي سابقًا )جو كالمار/ فرانس برس(

وجد البرنامج على هاتف مؤسس موقع »ميديابارت« إدوي بلينيل )إريك فيفيربيرغ/ فرانس برس(

ربيع  العزيز، ألقت السلطات المصرية القبض على الصحافي في قناة »الجزيرة«  إبراهيم وهشام عبد  بعد اعتقال زميليه بهاء اهلل 
الشيخ، لينضم إلى 65 صحافيًا ومصورًا يقبعون في سجونها
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بيروت ـ ريما أبو خليل، ريتا الجّمال

ُحِفَر   
ٌ
تاريخ  .2020 أغسطس/آب  من  الرابع 

فــي ذاكــــرة مــراســلــن وصــحــافــيــن كــتــجــربــٍة 
ال تــشــبــه غــيــرهــا فـــي مــشــوارهــم اإلعـــامـــي، 
رغـــم املــخــاطــر الــكــثــيــرة الــنــاتــجــة عــن »مهنة 
ــتـــاعـــب«. مــنــهــم عــايــشــوا تـــحـــّدي مــشــاعــر  املـ
ــة، وآخـــــــــــرون كــــانــــوا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــــسـ ــــب واإلنـ ــواجــ ــ الــ
عــلــى مــســافــِة »لــحــظــٍة« مـــن املـــــوِت، لـــم تقف 
أمـــام تصميمهم على  الــنــجــاة حــاجــزًا  بــعــد 
ن« على الجروح 

ّ
استكمال مسيرتهم، »عاض

الجسدية والنفسية التي يحملونها معهم.
يـــروي املــراســل حــســان الــرفــاعــي، فــي حديث 
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد«، تــفــاصــيــل الــدقــائــق 
األخيرة قبل وقوع االنفجار في مرفأ بيروت، 
يها، من 

ّ
كــان يغط مــن تظاهرة  تــحــّرك  حيث 

اللبنانية  العاصمة  فــي  الطاقة  وزارة  أمـــام 
إلـــــى جـــهـــة مـــقـــابـــلـــة لـــلـــمـــرفـــأ مـــفـــتـــوحـــة عــلــى 
الحريق،  يندلع  كــان  بينما   ،12 رقــم  العنبر 
على  األّول  يــكــون  أن  املـــراســـل  هـــدف  إن  »إذ 
األرض«، يقول الرفاعي، ويضيف: »توجهنا 
املعدات  تحضيرنا  وأثناء  بسرعٍة جنونية. 
والــكــامــيــرا لــبــدء النقل املــبــاشــر، تــاشــت كل 
الذكريات، ال أذكر لحظة االنفجار أو سماع 
ــا أتــــذكــــره زمــيــلــي جــهــاد  ــر مـ ــوٍت، آخــ ــ أي صــ
الزهري يطير من جانبي. هذا آخر ما رأيته، 

قبل أن أفقد الوعي لبعض الوقت«.
ــــان وقــتــهــا  ــــك، اســتــعــاد الـــرفـــاعـــي )كـ بــعــد ذلـ
 لقناة الجديد املحلية، أصبح اليوم 

ً
مراسا

ــِت، ووجــد  فــي الـــــــLBCI( وعــيــه لــبــضــع الـــوقـ
الــذي  املــكــان  أمــتــاٍر مــن  نفسه بعيدًا مسافة 
 له إنه كان مغطى بالردم 

َ
كان يقف فيه، وقيل

إلى  والــركــام. أول ردة فعل يتذكرها ذهابه 
املـــصـــور جـــهـــاد لــاطــمــئــنــان عــلــيــه، فــكــانــت 
الدماء تغطي رأسه ووجه، وبدأ يبحث عن 
هــاتــفــه لــيــتــواصــل مــع زوجــتــه، حــيــث جلس 
على الرصيف وظهرت صورته على وسيلة 
ــان  ــتــــه، وكـ ــارع لــطــمــأنــة زوجــ ــسـ إعـــامـــيـــة؛ فـ
ثــم اكتشف  الــــرأس،  فــي  بـــآالم  وقتها يشعر 
ه 

ّ
أن أحد املواطنن وضعه في السيارة وأقل

إلى املستشفى.
ــاتــــي الــــرجــــل  ــيــ ــــول الـــــرفـــــاعـــــي: »أنـــــقـــــذ حــ ــقـ ــ يـ
كــان دقيقًا  واألطــبــاء في املستشفى. وضعي 
جــــدًا، عــانــيــت مـــن نـــزيـــٍف فـــي الـــــرأس وِشــعــر 
فـــي الــجــمــجــمــة، ونـــزيـــف فـــي أكــثــر مـــن نقطة 
الــدمــاغ نتيجة قــّوة االنفجار.  وارتــجــاج فــي 

ووضعت تحت الرقابة لـ48 ساعة ملعرفة ما 
إذا كنت سأبقى على قيد الحياة أم ال. وبدأت 
أستعيد عافيتي والتركيز تدريجيًا، وبقيت 

في املستشفى بن أسبوع وعشرة أيام«.
عدت  األول  أكتوبر/تشرين   19 »في  يتابع: 
املهنة  البقاء في  العمل، وصممت على  إلى 
أن أستسلم،  أريـــد  واســتــكــمــال رســالــتــي. ال 
خــصــوصــًا أمــــام ابــنــي. لــيــســت هـــذه الــحــيــاة 
التي أريد أن أظهرها له. ال أريد أن أنسحب 

أمام موقف صعب كهذا«.
يشير الرفاعي إلى أن عاقته باملرفأ تعود 
ــام الــشــبــاب،  ــ إلــــى ســنــن طــويــلــة مــاضــيــة أيـ
عــنــدمــا كـــان يــمــارس هــنــاك هــوايــة الغطس 
مع رفاقه، وقد قّرر أن ينزع الخوف من هذه 
النقطة، فبدأ يقصد املرفأ كل يوم على مدى 
أسبوع، يجلس في النقطة نفسها التي كان 
فيها وقـــت وقـــوع االنــفــجــار، ومــعــه قهوته، 
حتى يتقّبل ما حصل: »الحياة لم تتوقف، 
أنــا قادر  ووضعي أفضل بكثير من غيري، 
عــلــى الــعــمــل، والـــبـــقـــاء مـــع عــائــلــتــي وابــنــي. 
ولن  الحياة،  قيد  على  لبقائي  سبب  هناك 
ــا مــحــكــوم بــالــخــوف،  أســمــح أن أكــمــلــهــا وأنــ
لذلك قررت املواجهة«. يتابع: »هناك أشياء 
من  االنفجار،  من  فترٍة  بعد  أتذكرها  بــدأت 
جثث إلى ضحايا وما إلى ذلك من تفاصيل 
ــكــــن األصـــعـــب  ال أريـــــــد الـــــدخـــــول فـــيـــهـــا، ولــ
فــقــد  أن أرى شــخــصــًا  ــان  ــ كـ إلــــــّي  بــالــنــســبــة 

حياته«.
يتحدث الرفاعي عن دور زوجته خال هذه 
التي  وعاقته  جانبه،  إلى  ووقوفها  الفترة 
صـــارت قــويــة جــدًا مــع ابــنــه )أربــعــة أشــهــر(، 
وشـــعـــوره بـــأنـــه ال يـــريـــد أن يــســتــيــقــظ زيــن 
)ابنه( ذات يوم وال يجد أباه، وهو مسؤول 

اهتّمت بعض المواقع 
الصحافية بإجراء 

تحقيقات استقصائية

سئم الجميع من 
المسؤولين وتهّربهم 

وتبادلهم االتهامات

حصل عدد من 
المؤسسات على دعم 

يضمن استمرارها

ما زال بعض الصحافيين 
يعانون من إصابات 

ألحقها بهم االنفجار
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ــيـــر مـــشـــوار  تـــجـــاهـــه ويــــريــــد مـــســـانـــدتـــه وسـ
الحياة معه.

ــل عــدم 
ّ

فــتــرة عـــاج الــرفــاعــي لــم تــنــتــِه، يــفــض
الــغــوص فــي تــفــاصــيــل مــعــانــاتــه؛ ألن هناك 
حــــاالت أصــعــب بــكــثــيــر مــن حــالــتــه، مكتفيًا 
بــــالــــقــــول إنـــــــه مـــــحـــــروم مـــــــدى الــــحــــيــــاة مــن 
نــشــاطــات كــثــيــرة اعـــتـــاد الــقــيــام بــهــا، وذلـــك 

بسبب االرتجاج الدماغي الذي أصابه.
ــم تـــكـــن تـــجـــربـــة ســلــوى  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، لــ
»الــنــهــار«  جــريــدة  فــي  الصحافية  بعلبكي، 
اللبنانية، أسهل، هي التي أصيبت في مكان 
الحياة  بــن  املستشفى  فــي  ورقـــدت  عملها، 
ــزال تــعــيــش مــــع إصــابــاتــهــا  ــ واملـــــــوت، وال تــ

الجسدية والنفسية.
ــد« كــيــف  ــديـ ــربـــي الـــجـ ــعـ تــخــبــر بــعــلــبــكــي »الـ
ــــوت عــلــيــهــا« رذاذًا زجـــاجـــيـــًا من  املـ »ســـقـــط 
ــــار«،  ــهـ ــ ــنـ ــ ــنـــى »الـ ــبـ ــات املــــكــــتــــب فـــــي مـ ــ ــهــ ــ واجــ
وتتحدث عن طنن االنفجار الذي لم يفارق 
رأسها، كما حصل معها إبان اغتيال رئيس 
ــريـــري فـــي 14  الــــــــوزراء األســـبـــق رفـــيـــق الـــحـ

فبراير/شباط 2005، لكنه كان مضاعفًا.
ــقــــول: »فــــي تــلــك الــلــحــظــة، عــنــد الــســاعــة  وتــ
السادسة وسبع دقائق مساًء، غاب اإلرسال 
ــم نــتــمــكــن مــن  ــــت، لــ ــــوقـ الـــهـــاتـــفـــي لــبــعــض الـ
الــتــواصــل مــع أحـــد، حتى الصليب األحــمــر. 
اليمنى، ووضع  يــدي  أنــزف كثيرًا من  كنت 
عندي،  الساعد  حركة  ــت 

ّ
ــل

ُ
ش يتفاقم.  كتفي 

واألصابع، وأصبحت بيد نصف مشلولة«. 
هكذا، إلى أن ساعدها شاب يستقل دراجة 
ها إلى أقرب مستشفى، كما تقول.

ّ
نارية، أقل

لــــم تــــنــــَس بــعــلــبــكــي املـــشـــاهـــد الــــتــــي رأتـــهـــا 
ــانــــت، جـــرحـــى،  فــــي الـــــطـــــوارئ: »مـــرعـــبـــة« كــ
ــيـــة فــــي الــــغــــرف وعــلــى  ــيـــدانـ وإســــعــــافــــات مـ
 مــكــان، وطــاقــم طبي 

ّ
األرض، الجثث فــي كــل

يعمل با توقف كخلية نحٍل لم تهدأ، يتنقل 
بن حالة وأخرى إلنقاذ أكبر عدٍد ممكن من 

املصابن، بحسب قولها.
ــــاء لــــم يــــعــــودوا  ــزمـ ــ وتـــضـــيـــف: »غـــالـــبـــيـــة الـ
ــال إعـــــــــادة الـــتـــأهـــيـــل  ــ ــمــ ــ إلــــــى املــــكــــاتــــب. وأعــ
واإلصاحات والتجهيزات لم تنتِه بالكامل، 
ــزل، لــكــن بــعــد شــهــر  ــنــ والـــعـــمـــل أكـــثـــر مـــن املــ
تــقــريــبــًا عـــدت ألول مـــرة إلـــى مــبــنــى الــنــهــار، 
ــــي مـــن جــديــد،  ــاد الــطــنــن إلــــى رأسـ حــيــث عــ
نظري  مكتبي، ورصــد  بقايا  يومها  تأملت 
كثيرًا  كان ينطبق  السجينة،  كتابًا بعنوان 
الطنن  على حالتي، 16 سنة وأنــا سجينة 

والــــخــــوف مـــن أي صـــــوٍت مـــرتـــفـــع. حــاولــت 
بعدها تقوية نفسي، هذا كان قــراري، ومع 
ذلك، كلما توجهت إلى هناك يعتصر قلبي، 
عــنــدمــا أنــظــر إلـــى املـــرفـــأ، لــم أســتــوعــب بعد 
ما حصل، لم أستطع أن أكون موجودة في 

الجريدة بشكل طبيعي«.
الجنوب،  في  العيش  لت 

ّ
فض التي  بعلبكي 

»إن  إلــى بيروت، تقول:  التردد كثيرًا  وعــدم 
شـــاء الــلــه قــريــبــًا يــمــكــن أن أعــــود كــاملــعــتــاد، 
ربما أنسى عندما تظهر الحقيقة، أو أتغلب 
ــي. لــكــنــي أشــك  ــراودنــ عــلــى املــشــاعــر الــتــي تــ
بأني قادرة على النسيان، وأنا حتى اليوم 
الــنــوم بــشــكــل جــيــد أو منتظم،  ال أســتــطــيــع 
الـــســـهـــر حـــتـــى الـــفـــجـــر بـــــات يـــرافـــقـــنـــي مــنــذ 

االنفجار«.
ــلـــة  ــــدى شــــديــــد، الــصــحــافــيــة واملـــراسـ ــا هـ ــ أمـ
أعــلــن خبر  قــنــاة LBCI؛ فكانت أول مــن  فــي 
ــانــــت كـــامـــيـــرا 4G مــفــتــوحــة  ــار، وكــ ــجــ ــفــ االنــ
عـــنـــدهـــا. يـــومـــهـــا، كـــانـــت فـــي بــيــت الـــوســـط، 
حــيــث كــــان يــعــقــد رئـــيـــس الــــــــوزراء األســبــق 
اجتماعًا  الحريري  املستقبل« سعد  و»تيار 
للوهلة  »اعتقدت  تقول:  األرمــن.  النواب  مع 
األولـــــــى، نــتــيــجــة قـــــّوة االنـــفـــجـــار والــضــغــط 
الهوائي الذي حصل واألضــرار الكبيرة، أن 
بالقرار  ربطًا  الحريري،  الجريمة تستهدف 
ــن املــحــكــمــة  الــــــذي كـــــان يــنــتــظــر صـــــــدوره عــ
اغتيال  في قضية  بلبنان  الخاصة  الدولية 

والده«.
»اعتقدنا  الجديد«:  »العربي  لـ شديد  تقول 
 أن هـــنـــاك غـــــارة أو صــــاروخــــًا، وكــل 

ً
ــة بــــدايــ

إلــى قوته،   
ً
االنــفــجــار، نسبة أن   

ّ
لبناني ظــن

فـــي مــنــطــقــتــه. وهــــذه أول معلومة  قـــد وقـــع 
وصلت إلينا قبل أن تتبّدد املعطيات، ويبدأ 

الحديث عن مفرقعات وتلحيم«.
ــــل ســـابـــا  ــيـ ــ ــزمـ ــ ــيــــف: »خــــرجــــنــــا أنـــــــا والـ تــــضــ
الدمار في كل  بــدأ بتصوير  الــذي  مخلوف، 

املــبــانــي، مــن بينها بــيــت الــوســط والــســرايــا 
الحكومية. األدرينالن كان عاليًا، وال نعرف 
ما حدث ومن استهدف االنفجار. وعائلتي 
قلقت كثيرًا؛ ألني كنت على مقربة من املرفأ، 

وحاولت في أول فرصة طمأنة الجميع«.
الحـــقـــًا، اســتــوعــبــت شـــديـــد حــجــم الـــكـــارثـــة: 
ــــات، وعـــنـــد  ــرقـ ــ ــــطـ ــى الـ ــلـ ــــى عـ ــــرحـ ــلـــى وجـ ــتـ »قـ
الــــتــــي حــصــلــت  ــة  ــبـ ــكـ ــنـ الـ أدرك  خــــطــــوة  ــل  ــ كـ
فــــي بــــيــــروت واألضـــــــــرار الــجــســيــمــة بــشــريــًا 
وأهــلــهــا، جسديًا  دّمـــرت  العاصمة  ومــاديــًا. 
ــا، عــلــى الــصــعــيــد الــشــخــصــي،  ــ ونــفــســيــًا. وأنـ
من  ومــا  النفسية  والصدمة  التروما  عشت 
الكّم من اإلحباط  شيء جعلني أشعر بهذا 
والجرح العميق، إال ما حصل في الرابع من 
أغسطس، ال أنسى هذا اليوم، وكلما أتطرق 

إليه أشعر أني مجروحة وأريد البكاء«.
تقول شديد: »كلما مّر الوقت، أرى أن أحدًا 
لــيــس مـــســـؤواًل، ولــيــس هــنــاك مـــن يــريــد أن 
الكل  وقعت.  التي  الكبرى  الجريمة  يتحّمل 
يريد أن يتسلط علينا. أقله أن يعلن شخص 
ــد مــســؤولــيــتــه، حــتــى املــوقــوفــن منهم  واحــ
بــعــثــوا تـــقـــاريـــر ومــــراســــات تــفــيــد بــوجــود 
نترات أمونيوم في العنبر رقم 12، من دون 
أمــا كبار املسؤولن؛ فا  أي تجاوب جــّدي. 
مــا يجعلني  وهــذا  يطالهم،  أن  يمكن ألحــد 
نصل  لن  بأننا  وأشعر  باستمرار،  محبطة 
إلى الحقيقة يومًا. وفي هذا البلد ال حقيقة 

تظهر«.
ــرابــــع مــن  وتــخــتــم شـــديـــد: »أطـــلـــقـــت عــلــى الــ
أغــســطــس يــــوم نــكــبــة لــبــنــان، فــمــا قــبــل هــذا 
دّمـــروا شعبًا  لقد  بــعــده.  كما  ليس  التاريخ 
بكامله، واملسؤولون يتراشقون ويتبادلون 
ــرة املــســؤولــيــة، هــم يظهرون  االتــهــامــات وكـ
فقط عند الصفقات واملال، ولكن عند ساعة 
ــيـــة، كـــل طـــرف  املـــحـــاســـبـــة وإعــــــان املـــســـؤولـ

يرمي التهمة على اآلخر«.

إلى  الفتًا  أســابــيــع«،  فاستغرقت  املكتب،  إلــى 
الزماء من طلبوا عطلة لفترٍة   »هناك من 

ّ
أن

والضغوط  عايشوها  التي  اللحظات  نتيجة 
النفسية الــتــي عــانــوا مــنــهــا، وهــنــاك مــن كــان 
ل االستمرار وترجمة غضبه في 

ّ
مستعّدًا، وفض

بيروت ـ ريتا الجّمال

قّررت أكثرية وسائل اإلعام املحلية واألجنبية 
الرغم من  بــيــروت، على  أن تبقي فروعها في 
الــدمــار الهائل الــذي لحقها من جــراء انفجار 
الرابع من أغسطس/ آب 2020؛ فكانت ورشة 
إعــــادة اإلعــمــار لــلــعــودة إلـــى املــكــاتــب سريعًا، 
 التغطية استمّرت، رغم تعّرض زماٍء 

ّ
علمًا أن

إلصـــابـــات جــســديــة ونــفــســيــة، فــي تــجــربــة لن 
يمحو آثارها الزمن.

اإلعامية  الحريات  الدفاع عن  وأجــرى مركز 
والــــثــــقــــافــــيــــة »ســـــكـــــايـــــز« مـــســـحـــًا لـــــأضـــــرار 
ــت الـــصـــحـــافـــيـــن  ــ ــابــ ــ ــــي أصــ ــتـ ــ والــــخــــســــائــــر الـ
من  اإلعامي  والقطاع  واألجانب،  اللبنانين 
جــراء انفجار مرفأ بــيــروت، إذ لحقت أضــرار 
جسيمة بمكاتب »تيلي لوميار« و»نورسات« 
ــداء  ــ و»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« و»مـــيـــغـــافـــون« و»نـ
الوطن« و»النهار«. كذلك، لحقت أضرار كبيرة 
بمقرات »أساس ميديا« و»أسوشييتد برس« 
و»ذي إندبندنت« و»بي بي سي« و»الجزيرة« 
ــكــــاي  و»دايــــــلــــــي ســـــتـــــار«، و»رويـــــــتـــــــرز« و»ســ
نيوز عربية« و»الــشــرق األوســـط« و»الــعــرب« 
و»الـــعـــربـــيـــة« و»الــــحــــدث« و»املـــــــدن«. ولحقت 
الشرق« و»السفير  »إذاعة  بـ أضــرار متوسطة 
العربي« و»شبكة اإلعام العراقي« و»الشرق« 
ــد فـــاكـــتـــس« و»الـــــلـــــواء«. ورصــــدت  و»لـــبـــنـــة آنــ
»ســكــايــز« إصــابــة 15 صحافيًا ومــصــورًا في 
املـــكـــاتـــب، و11 إصــــابــــة فــــي املــــنــــزل، وخــمــس 

إصابات ميدانية.
يــقــول رئــيــس تــحــريــر جــريــدة »نــــداء الــوطــن« 
بشارة شربل، في حديث إلى »العربي الجديد«: 
»كانت لحظات رعــب عاشها املــوجــودون في 

 العدد 
ّ
املؤسسة عند وقوع االنفجار، علمًا أن

التدابير   عــشــرة أشــخــاٍص نتيجة 
َّ
يــتــخــط لــم 

واإلجــــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة الـــتـــي الـــتـــزمـــنـــا بــهــا 
ملواجهة فيروس كورونا؛ إذ كان العمل جزئيًا، 
الــذي عــادة ما يعقد عند الساعة  واالجتماع 
الــســادســة، أرجـــئ لحسن الــحــظ؛ فــكــان املكان 

 مكان«.
ّ

األكثر تضررًا والزجاج تبعثر في كل
لم  »أّي أضـــرار جسدية   

ّ
أن إلــى  يشير شــربــل 

 األضرار املادية كانت كبيرة، 
ّ
تسّجل، في حن أن

ر عودتنا لحن االنتهاء من ورشة 
ّ

وهو ما أخ
تصليح النوافذ واملكيفات وإمدادات الكهرباء 
 الجريدة تكّبدت 

ّ
، إلى جانب أن

ً
واملكاتب عامة

 تكاليف إصاح األضرار. وما زال الحضور 
ّ

كل
بالحدِّ األدنــى بسبب فيروس كــورونــا، وهو 
مــحــصــوٌر بــمــن يــعــانــي مـــن أزمــــة كــهــربــاء أو 
إنترنت في منزله وما شابه«. ويؤكد شربل 
أن »ال أحــــد مـــن املــوظــفــن والــعــامــلــن رفــض 
الــعــودة إلــى املكاتب، رغــم الذكريات التي من 
نتحّمل  نا صــحــافــيــون 

ّ
لكن الــصــعــب حــذفــهــا، 

كثيرًا بحكم عملنا وتجاربنا، وهذا ال يعني 
 نظرتنا مختلفة عن 

ّ
نا استثنائيون، بيد أن

ّ
أن

املواطن العادي، ولنا أن نقّدر املخاطر ونعيش 
لــحــظــات عــنــف وحــــروب ومـــعـــارك وهــنــاك من 
الزماء من مّر بحوادث جّمة خال التغطيات 

امليدانية، وهذه جزء من ضريبة عملنا«.
مــن جهته، يقول جــان قصير، أحــد مؤسسي 
»العربي  إلــى  حديث  في  »ميغافون«،  منّصة 
 »اجتماعًا كان من املنتظر عقده 

ّ
الجديد«، إن

عــنــد الــســاعــة الــســادســة والــنــصــف مــن مساء 
الرابع من أغسطس، وهناك زمــاء كانوا في 
طريقهم إلـــى املــكــتــب فــي الــجــمــيــزة، وآخـــرون 
يــنــتــظــرون، وفـــجـــأة دّوى االنـــفـــجـــار الــكــبــيــر. 

مختلفة،  إلصــابــات  العاملن  بعض  تــعــّرض 
واألضرار املادية كانت كبيرة فتحطم املكتب 
 »الــعــمــل حــتــمــًا لم 

ّ
بــأكــمــلــه«. يــؤكــد قــصــيــر أن

يــتــوقــف، وأكــمــلــنــا كــاملــعــتــاد لتغطية وقــائــع 
العودة  أمــا  بــه.  املرتبطة  االنفجار واألحـــداث 

 »هناك من أصيب ليس 
ّ
العمل«، ويشير إلى أن

بل خــال تغطية تظاهرة  االنفجار،  في  فقط 
الثامن من أغسطس« )يوم اندلعت مواجهات 
حــــادة بـــن املــتــظــاهــريــن املــطــالــبــن بــالــعــدالــة 
والحقيقة والقوى األمنية، وُسجلت إصابات 

عدة، وهناك معتصمون فقدوا بصرهم نتيجة 
الوسائل العنيفة التي قمعهم بها األمن(.

وعلى صعيد ورشــة »الــعــودة«، يقول قصير 
 »الجهات الرسمية طبعًا غابت عن املشهد، 

ّ
إن

وحــصــلــنــا عــلــى مــنــح مـــن مـــؤســـســـات تعنى 

ــــام أعـــطـــيـــت لـــلـــمـــؤســـســـات اإلعـــامـــيـــة  ــاإلعـ ــ بـ
والصحافين الذين خسروا معّدات وتجهيزات 
وأمورًا أخرى يستفاد منها طبيًا وغير ذلك«، 
 »املوضوع ما زال يشكل تحديًا 

ّ
مشيرًا إلى أن

تتوقف  لم  والتغطية  إلينا جميعًا،  بالنسبة 
منذ سنة حتى اليوم رغم الصعوبات النفسية 
 

ّ
ــــوع االنـــفـــجـــار أو مــواكــبــة كــل ــواء عــنــد وقـ ــ سـ

تفاصيل الحدث أو مشاهدة الصور ومقاطع 
الــذكــريــات من  التي دائــمــًا مــا تحيي  الفيديو 

جديد«.
بدوره، يشرح املسؤول اإلعامي في »سكايز« 
»العربي الجديد«، الدور الذي  جاد شحرور، لـ
الرابع  انفجار  وقــوع  املــركــز منذ لحظة  لعبه 
مــن أغــســطــس، وهـــو الــــذي يــرتــكــز عــمــلــه على 
نا 

ّ
رصد االنتهاكات ضّد الصحافين »بيد أن

 
ّ

وّسعنا الفكرة أكثر، حتى نكون جهاز دعم لكل
 الدولة لن 

ّ
منا جداًل بأن

ّ
نا سل

ّ
املؤسسات، ألن

تنظر إلى حالها كما هي غائبة عن الوقوف 
إلى جانب كل املواطنن«. ويشير شحرور إلى 

 املركز تواصل سريعًا مع منظمات دولية 
ّ
أن

بهدف إطاق أقوى برنامج دعم حول العالم، 
اإلعــامــيــة والصحافين  املــؤســســات  يــطــاول 
االنفجار، و»عملنا  تــضــّرروا من جــراء  الذين 
ة محاور؛ الدعم الطبي للصحافين 

ّ
على ست

املــصــابــن، بما فــي ذلــك الــعــاج املستمر مثل 
ــة، واملـــعـــدات الــطــبــيــة، ال  ــ ــ الــفــيــزيــائــي، واألدويـ
ــن ال يــتــمــتــع بــالــتــغــطــيــة الــصــحــيــة  ســيــمــا ملــ
املـــائـــمـــة. وتــمــثــل املـــحـــور الـــثـــانـــي بــاملــعــدات 
الكومبيوتر  أجهزة  ذلــك  في  بما  الصحافية، 
والتصوير والبث واإلرسال املتضررة، وكانت 
ن الذين يعملون 

ّ
األولوية للصحافين املستقل

فكان  الثالث،  املحور  أمــا  الخاص.  لحسابهم 
الدعم  والرابع هو  الصحافية.  املقرات  ترميم 
ــل الــخــامــس بالعمل 

ّ
الــنــفــســي. فـــي حـــن تــمــث

االســـتـــقـــصـــائـــي، بــمــعــنــى رفــــض الــــعــــودة إلــى 
ــدة قــبــل  ــ ــائـ ــ ــانــــت سـ مــــمــــارســــات صـــحـــافـــيـــة كــ
االنــفــجــار، كــمــحــابــاة الــســلــطــة وغــيــاب ثقافة 
نحو  بالتالي  والــدفــع  باملعلومات،  التدقيق 
مــواجــهــة الــفــســاد وإرســـــاء الــصــحــافــة الــحــرة 
الــطــبــقــة واألحــــــزاب السياسية  املــســتــقــلــة عـــن 
التقليدية. وترّكز املحور السادس على الدعم 
االقتصادي الذي يهدف إلى تأمن حياة كريمة 
للصحافين، بما يتيح لهم مواصلة عملهم، 
لــة والــتــدقــيــق  خــصــوصــًا عــلــى صــعــيــد املــســاء

وااللتزام بأعلى املعايير املهنية«.
»الــعــربــي الــجــديــد«، بعض  يكشف شــحــرور لـــ
األرقام: »كان لدينا 12 شريكًا دوليًا، إذ تمّكنا 
من جمع 779 ألفًا و800 دوالر. استطعنا أواًل 
تقديم دعم لـ79 صحافيًا كأفراد، وواحد على 
الصعيد الطبي، واثنن على الصعيد النفسي، 
وخمسة أشخاص استفادوا من ترميم املنازل، 

وثاثة من استبدال املعدات، وستة من تأمن 
صحي شخصي، و62 من دعم اقتصادي، مثل 
املساعدة في تسديد أقساط أو قروض، وكان 

املجموع 125 ألفًا و175 دوالرًا«.
وعلى صعيد املؤسسات اإلعامية التي تلقت 
الــدعــم املــبــاشــر، يقول شــحــرور: »ســاعــدنــا 12 
مــؤســســة إعــامــيــة، وبــلــغــت قيمة املــســاعــدات 
قرابة 94 ألفًا و714 دوالرًا، وقدمنا دعمًا لخمس 
أي  االستقصائية؛  الصحافة  فــي  مــؤســســات 
لناحية إنتاج مــواد استقصائية )مــعــّدات أو 
توظيف وما شابه(، وبلغت القيمة قرابة 223 
 
ّ
ألفًا و550 دوالرًا«. ويلفت، في املقابل، إلى أن
ــام هــي لغاية 30 يــونــيــو/ حــزيــران  هــذه األرقــ
 
ّ
ــام مــحــدثــة ألن املــاضــي و»ســتــكــون هــنــاك أرقــ

الدعم مستمّر«.

بيروت قبل لحظة من تطايرها

صحافيون في طريق عودتهم إلـى مقرات العمل

MEDIA

الرابع من أغسطس 2020
الدوّي الذي لم يسمعه أحد عاٌم يمّر على 

انفجار مرفأ 
بيروت. إلى جانب 
الّدمار، ثمة كثير 

من الشهادات 
والروايات 

والقصص التي 
خلّفها هذا 

الحدث. قصص 
سنستمع إليها من 
كاّفة أبناء المدينة 
التي ما زالت تعاني 

صدمات متتالية. 
هنا، مضت »العربي 

الجديد« لتتبّع 
بعض القصص 

التي عاشها 
صحافيون لبنانيون 

كانوا في قلب 
الحدث، وتأثّروا به، 

جسديًا ونفسيًا، 
وما زالت أشباحه 
تطاردهم حتى 

يومنا هذا. عاٌم مّر 
على شعٍب طالما 

أنهكته الحروب، 
واستبّد به الفساد، 
وصعوبة األوضاع 
المعيشية، ونقص 

في كّل موارده 
األساسية

أكملت 
المؤسسات 
عملها ورصدت 
تأثيرات االنفجار 
ومخلّفاته 
)Getty(

)Getty( كثير من اللبنانيين ال يزالون تحت العالج والمراقبة

يحاول سّكان 
بيروت التأقلم مع 
)Getty( أثر االنفجار
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