
                                                                                                                                    

 

 
 

 ما بعد فاجعة بيروت... "األسوأ لّما يأِت بعد"؟ 
 

 
 

في كما) متطايرة، شرارات فرقعة ظهور األخيًر الضخًم االنفجار قبل الفتا ً كان السياق، هذا في  
 

 
 هذا الفيديو 3:31 - 3:40 (وسرت تكّهنات عّما إذا كانت عبارًة عن مفرقعات أو عن ذخيرًة عسكريّة .حملت 

" نفسه على السؤال هذا يطرح أيضا ً كان بأنّه فأجاب سليفا دا إلى السؤال هذا "النهار : 

" دافعا ً يتضّمن آخر شيئا ً أو مفرقعات تكون أن المحتمل من نعًم  (propellant) في المستخدًم البارود مثل  
 ."األسلحة

احتمالين بوجود اعتقادًه عن وعبّر : "(i) ًّمستقلًّ بشكل المفرقعات أيضا ً أطلق وإنّه االنفجار أطلق الحريق إن  
أوً(‘الشرارات‘ ب تسبًّب الذي كان مهما أو)  (ii) ًّعندها تسبّبت والتي المفرقعات بإشعال تسبّب الحريق إن  

األمونيوًم نترات انفجار بإطالق ". 

األرجح على كالهما ساهم الواقع وفي حدث، قد االحتمالين هذين من أيًّ قول الوقت هذا في يستحيل" أنّه وذكر " 
بالقرب لالنفجار أو لالشتعال قابلة ادًّمو أيًّ تخزين يتمًّ أالًّ توّجب أنّه إلى باإلشارًة تعليقه وختًم .االنفجار بهذا  
األمونيوًم نترات من . 

البديهيّ "و "المحيّر" بين  " 

السياسيّة؟ وتداعياته أسبابًه معرفة عن فماذا حاليّا ، الصعوبًة بالغة بيروت لفاجعة الماّديًّ السبب معرفة كانت إذًا  

بداية فّضل الذي شوماخر توبياس كتورالد األوسط الشرق شؤون في الخبير إلى السؤال بهذا "النهار" توّجهت  
سياسة برنامج رئيس وهو شوماخر، .حادث مجّرد أًم مفتعال ً االنفجار سبب كان إذا ما في التكّهن عًن االبتعاد  
متوّسطيّة-األورو الدراسات لجنة" من جزءا ً تشّكل والتي (فرصوفيا) "أوروبّا كلّيّة" في األوروبّيًّ الجوار " 

المحيّر" بالشقًّ يصفه مّما إجابته في ينطلًق عالميّة، رأي مؤّسسات 01 أبرز ضمن المصنّفة ": 

" هناًك الماّدًة تبقى أن أراد عّمن تتساءل ويجعلك محيًّر أمر هو األمونيوًم نترات إزالة مطلقا ً تتمًّ لًم أنّه واقع ". 
ذلك عن وضا ًع اإلجابة تبدو والميناء، المرفأ جمارك على تسيطر التي الفصائل ضوء على" :يضيف لكنّه  

 ."بديهيّة

وطنيّة كارثة ظهور أنًّ بديهيّا ً يبدو" مفتعال ، أو عرضيّا ً االنفجار كان إذا عّما النظر بصرف أنّه شوماخر تابع  
للصدقيّة والفاقدًة الفاسدة للنخبة هائلة فرصة – ساخرا ً أمرا ً يبدو ما قدر على – هو بالتحديًد اللحظة هذًه في  

الهائل السياسيًّ الضغًط توّجه كي للسلطة والمتقاسمة والطائفيّة الشديًد الضغط تحت والواقعة الكفوءة وغير  
الشرعيًّة نقص من بعيدا ً االنتباًه تشتيت محاِولة ً كلّيّا ، مختلفة وجهة نحو 2019 خريف منذ له تعّرضت الذي " 
منه تعاني الذي . 

؟"السياسيّة المافيا" ضدّ  أكبر انتفاضة  

والدوالرات األورو ملياراًت تشّكل أن يمكن الكارثة، قبل لبنان على األموال إنفاق وارًد في يكن لًم أحدا ً أنًّ بما  
ينظر قد أنّه نفسه الباحث وتابع .النخب تلك إلى الشرعيّة إلعادًة بابا ً الغرب من إنسانيّة مساعدات شكل على  

https://www.youtube.com/watch?v=CtuQEhTVxyw


                                                                                                                                    

 

إلعادًة المثاليّة العاصفة" أنّها على الكارثة هذًه إلى أيضا ، "هللا حزب" برأيه يشمل وهذا النخبة، هذًه من جزء  
هذا يخلو ال شوماخر، بحسب لكن ."الموجود النظاًم داخل السلطة، تشكيل إعادة من لنوع واالستعداد نفسه تنظيًم  
اللبنانيّة السياسيّة "النخبة" إلًى نسبةباًل مخاطرًة من األمر . 

" ترتدًّ أن في االحتمال ولديها المخاطرًة من الكثير فيها مقامرًة إنّها ذلك، من الرغم وعلى نفسه، الوقت في  
حاليّا ً للتصّور قابلة غير تكون قد تداعيات مع (النخبة على) . 

سريعا ً يتصاعد اليوم، بعد ليخسروًه شيء أيًّ نقول ال كي القليل، يملكون الذين اللبنانيّين عدد أنًّ إلى بالنظر ، 
الهشاشة البالغ" بـ وصفه الذي "السياسيًّ للنظاًم شيء أيًّ يحصل أن يمكن ". 

مجتمعيًّ تحّرك وإدامة تعبئة إعادًة يمكن كان إذا عّما السؤال يصبح لشوماخر، وفقا ً السيناريو، هذا ضمن  
عليها والخارج داخلاًل في الالعبين ردًّ كيفيّة وعن وشامل حقيقيًّ . 

 يرى آخرون أنًّ اللبنانيّين سيتحّركون ضدًّ سياسيّيهًم .عبّرًت الكاتبة في مجلّة "نيويوركر" روبين رايت عن
مجّددا ً السياسيّة المافيا" ضدًّ سينتفضون اللبنانيّين بأنًّ اعتقادها عن كما مرارا ً ورًهتز الذي للبنان عشقها ، 
على سيكون .الرؤوس بعض ستتدحرج" :وأضافت ."وأكثر – بالمحاسبة للمطالبة أكبر بأعداًد محتمل وبشكل  
الخير تمنّي سوى ننييمك ال استدامةً؟ وأكثر معنى أكثر تغييرً  لكنً  .بالتأكيد يستقيلوا أن المسؤولين بعض  

أخرى مّرًة الصعاب يتحدَّوا بأن واألمل للبنانيّين ". 

النهار"لـً تعليقه شوماخر به ختًم ما هذا .المقبلة المرحلة صعوبة على يوافقون المراقبين من كثيرا ً أنًّ يبدو ": 
" أنًّ من خائف إنّني القول، أخشى   

  

التقنيّة المسألتين فصل صعوبة بيروت مرفأ بانفجار بطةالمرًت والتصريحات الفيديوات من الهائل الكمًّ يُظهر  
وجود في احتماال ً محلّلون يرى فيما داخلّي، حادث عن األّوليّة الرسميّة الرواية تتحّدًث .الفاجعة في والسياسيّة  
12 رقًم للعنبر إسرائيليًّ بقصف يتعلّق خارجيًّ سبب .  

الحالة في جليًّ وهذا بحّكامهم، ثقتهًم تتناقص عندما رع،أس بشكل الكبيرًة للحوادث المواطنين تفسيرات تتنّوع  
تتركه الذي الفراغ تسدًّ أن صّحتها، مدى عن النظر بصرف التفسيرات، هذًه تحاول السبب، لهذا .اللبنانيّة  
الرسميّة الرواية . 

استطاعة عدًم فمع .المعادلة في حاضرا ً "هللا حزب" يكون المرفأ، تفجير في اإلسرائيليًّ العامل إدخال يتمًّ عندما  
األفكار تتوّجه المرفأ، في األمونيوًم نترات من كبيرة كّميّة تفعله كانت عّما واضح جواًب تقديم المعنيّة السلطات  

االنفجار عن نجًم الذًي الحريق خالل حتى .للحزب بأخرى أو بطريقة تابعة الماّدًة هذًه تكون أن احتمال إلى  
موضوعة كانت حربيّة ذخيرًة من جزءا ً والمتطايرة المتقّطعة الشرارات كانت إذا عّما تساؤالت أثيرت الثاني،  
األمونيوم نترات بجانًب . 

االنفجار؟ سبقت التي الشرارات تلك هي ما  

الماّدًة هذًه أنًّ سيلفا دا غبلاير الدكتور األوستراليّة ملبورن جامعة في الكيميائيّة الهندسة في البارز الُمحاضر أّكد  
الماّدة بتلك المحيطة الطبيعيّة األوكسجين كّميّة من واألكبر المكثّف لألوكسيجين مصدر هي بل بنفسها تنفجر ال . 

 ويضيف في موقع "ذا كونفرسايشن" أنّه عند اًرتفاع درجة الحرارًة بما فيه الكفاية، يمكن هذًه الماّدًة أن تتفّكك
لهذًه السريع التحّرر هذا .الماء وبخار األمونيوًم نترات أوكسيدات بينها من الغازاًت من عّدة أنواعا ً مطلقة  

باالنفجار يتسبّب الذًي هو الغازات . 
  

في ومحبوسا ً مستداما ً يكون أن الحريق على حيث األمونيوًم نترات انفجار إطالق نسبيّا ً الصعب من أنّه ويضيف  
مع موّضبة أو مختلطة تكون أن عليها المنطلق، هذا ومن للنار، وقودا ً ليست واألخيرة .للماّدًة نفسها المنطقة  
لالشتعال القابلة األخرى المواد بعض . 

https://www.newyorker.com/news/our-columnists/after-twin-blasts-an-apocalypse-in-lebanon
https://theconversation.com/what-is-ammonium-nitrate-the-chemical-that-exploded-in-beirut-143979


                                                                                                                                    

 

في كما) يرة،متطًا شرارات فرقعة ظهور األخيًر الضخًم االنفجار قبل الفتا ً كان السياق، هذا في  
 هذا الفيديو 3:31 - 3:40 (وسرت تكّهنات عّما إذًا كانت عبارًة عن مفرقعات أو عن ذخيرًة عسكريّة .حملت

" فسهًن على السؤال هذا يطرح أيضا ً كان بأنّه فأجاب سليفا دا إلى السؤال هذا "النهار : 

" دافعا ً يتضّمن آخر شيئا ً أو مفرقعات تكون أن المحتمل من نعًم  (propellant) في المستخدًم البارود مثل  
 ."األسلحة

احتمالين بوجود اعتقادًه عن وعبّر : "(i) ًّمستقلًّ بشكل المفرقعات أيضا ً أطلق وإنّه االنفجار أطلق الحريق إن  
أوً(‘الشرارات‘ ب تسبًّب الذي كان مهما أو)  (ii) ًّعندها تسبّبت والتي المفرقعات بإشعال تسبّب الحريق إن  

األمونيوًم نترات انفجار بإطالق ". 

األرجح على كالهما ساهم الواقع وفي حدث، قد االحتمالين هذين من أيًّ قول الوقت هذا في يستحيل" أنّه وذكر " 
بالقرب لالنفجار أو لالشتعال قابلة موادًّ أيًّ تخزين يتمًّ أالًّ توّجب أنّه إلى باإلشارًة تعليقه وختًم .االنفجار بهذا  
األمونيوًم نترات من . 

البديهيّ "و "المحيّر" بين  " 

السياسيّة؟ وتداعياته أسبابًه معرفة عن فماذا حاليّا ، الصعوبًة بالغة بيروت لفاجعة الماّديًّ السبب معرفة كانت إذًا  

بداية فّضل الذي شوماخر توبياس الدكتور سطاألو الشرق شؤون في الخبير إلى السؤال بهذا "النهار" توّجهت  
سياسة برنامج رئيس وهو شوماخر، .حادث مجّرد أًم مفتعال ً االنفجار سبب كان إذا ما في التكّهن عًن االبتعاد  
متوّسطيّة-األورو الدراسات لجنة" من جزءا ً تشّكل والتي (فرصوفيا) "أوروبّا كلّيّة" في األوروبّيًّ الجوار " 

المحيّر" بالشقًّ يصفه مّما إجابته في ينطلًق عالميّة، رأي مؤّسسات 10 أبرز ضمن المصنّفة ": 

" هناًك الماّدًة تبقى أن أراد عّمن تتساءل ويجعلك محيًّر أمر هو األمونيوًم نترات إزالة مطلقا ً تتمًّ لًم أنّه واقع ". 
ذلك عن عوضا ً جابةاإل تبدو والميناء، المرفأ جمارك على تسيطر التي الفصائل ضوء على" :يضيف لكنّه  

 ."بديهيّة

وطنيّة كارثة ظهور أنًّ بديهيّا ً يبدو" مفتعال ، أو عرضيّا ً االنفجار كان إذا عّما النظر بصرف أنّه شوماخر تابع  
للصدقيّة والفاقدًة الفاسدة للنخبة هائلة فرصة – ساخرا ً أمرا ً يبدو ما قدر على – هو بالتحديًد اللحظة هذًه في  

الهائل السياسيًّ الضغًط توّجه كي للسلطة والمتقاسمة والطائفيّة الشديًد الضغط تحت والواقعة الكفوءة وغير  
الشرعيًّة نقص من بعيدا ً االنتباًه تشتيت محاِولة ً كلّيّا ، مختلفة وجهة نحو 2019 خريف منذ له تعّرضت الذي " 
منه تعاني الذي . 

؟"السياسيّة المافيا" ضدّ  أكبر انتفاضة  

والدوالرات األورو ملياراًت تشّكل أن يمكن الكارثة، قبل لبنان على األموال إنفاق وارًد في يكن لًم أحدا ً أنًّ بما  
ينظر قد أنّه نفسه الباحث وتابع .النخب تلك إلى الشرعيّة إلعادًة بابا ً الغرب من إنسانيّة مساعدات شكل على  
إلعادًة المثاليّة العاصفة" أنّها على الكارثة هذًه إلى أيضا ، "هللا حزب" برأيه يشمل وهذا النخبة، هذًه من جزء  
هذا يخلو ال شوماخر، بحسب لكن ."الموجود النظاًم داخل السلطة، تشكيل إعادة من لنوع واالستعداد نفسه تنظيًم  
اللبنانيّة السياسيّة "النخبة" إلًى نسبةباًل مخاطرًة من األمر . 

" ترتدًّ أن في االحتمال ولديها المخاطرًة من الكثير فيها مقامرًة إنّها ذلك، من الرغم وعلى نفسه، الوقت في  
حاليّا ً للتصّور قابلة غير تكون قد تداعيات مع (النخبة على) . 

سريعا ً يتصاعد اليوم، بعد ليخسروًه شيء أيًّ نقول ال كي القليل، يملكون الذين اللبنانيّين عدد أنًّ إلى بالنظر ، 
الهشاشة البالغ" بـ وصفه الذي "السياسيًّ للنظاًم شيء أيًّ يحصل أن يمكن ". 

https://www.youtube.com/watch?v=CtuQEhTVxyw


                                                                                                                                    

 

مجتمعيًّ تحّرك وإدامة تعبئة إعادًة يمكن كان إذا عّما السؤال يصبح لشوماخر، وفقا ً السيناريو، هذا ضمن  
عليها والخارج داخلاًل في الالعبين ردًّ كيفيّة وعن وشامل حقيقيًّ . 

 يرى آخرون أنًّ اللبنانيّين سيتحّركون ضدًّ سياسيّيهًم .عبّرًت الكاتبة في مجلّة "نيويوركر" روبين رايت عن
مجّددا ً السياسيّة المافيا" ضدًّ سينتفضون اللبنانيّين بأنًّ اعتقادها عن كما مرارا ً ورًهتز الذي للبنان عشقها ، 
على سيكون .الرؤوس بعض ستتدحرج" :وأضافت ."وأكثر – بالمحاسبة للمطالبة أكبر بأعداًد محتمل وبشكل  
الخير تمنّي سوى ننييمك ال استدامةً؟ وأكثر معنى أكثر تغييرً  لكنً  .بالتأكيد يستقيلوا أن المسؤولين بعض  

أخرى مّرًة الصعاب يتحدَّوا بأن واألمل للبنانيّين ". 
النهار"لـً تعليقه شوماخر به ختًم ما هذا .المقبلة المرحلة صعوبة على يوافقون المراقبين من كثيرا ً أنًّ يبدو ": 

" بعًد يأتًِ لّما األسوأ أنًّ من خائف إنّني القول، أخشى  

https://www.newyorker.com/news/our-columnists/after-twin-blasts-an-apocalypse-in-lebanon

