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قضية

(مروان طحطح)

البحار أنطوان؟
متى ُيكشف مصير ّ

ّ
ّ
شربل لم يهدأ حتى
شقيقه
لكن
الحادثة،
على
سنة
عشرة
إحدى
ت
مر
غوش في إسبانيا.
اختفى أنطوان ّ
ُ ّ
ُ
اليوم .ال يزال يتعلق بخيوط أمل قد تكشف مصير شقيقه املفقود ،أمل منتظر قد يحق الحق لينال
املجرم عقابه .فماذا حصل على منت تلك الباخرة؟
رضوان مرتضى
دخ�ل��ت ب��اخ��رة تحمل علمًا لبنانيًا
املياه اإلقليمية اإلسبانية»Mary« .
ك��ان اس��م ال�ب��اخ��رة ال�ت��ي وص�ل��ت إلى
م��رف��أ وي�ل�ب��ا اإلس �ب��ان��ي ص �ب��اح يوم
ال�س��اب��ع م��ن شهر تشرين األول عام
 .1999االس � ��م ل ��م ُي� �ن ��س ،ب ��ل م ��ا زال
م �ح �ف��وظ��ًا ف ��ي ذاك� � ��رة ش ��رب ��ل غوش
تحمل على
ال��ذي يحكي ّ أنها كانت ُ
منهم
قد
ف
متنها  23ب��ح��ارًا لبنانيًا
ً
واح � ��د ،وال ي� ��زال م �ص �ي��ره مجهوال.
لكن هل من املمكن أن ينسى وهو ال
ُ ّ
ردد قضية هذا ّ
البحار املفقود
يزال ي
ال��ذي ي�ك��ون شقيقه األك�ب��ر أنطوان؟
ففي ص�ب��اح ذل��ك ال�ي��وم ال��ذي يحفظ
أف ��راد ال�ع��ائ�ل��ة ت��اري�خ��ه ج� ّ�ي �دًا ،كانت
ّ
املرة األخيرة التي شوهد فيها ابنهم
ّ
أن �ط��وان .حينها ،أف��اد أح��د البحارة

لقطة
ّ
�وج��ه إل�ي��هُ ،
يتحدث شربل غ��وش ع��ن ل��وم ُي� َّ
فيقال له
ٍ
ُ
إن��ه يفتح امل�ل��ف ال �ي��وم لينكأ ب��ه ج��رح��ًا ي�ك� ّ�اد يكون
ُ
قد دم��ل خ�لال السنوات ال �ـ 11التي م� ّ�رت .لكن شقيق
ّ
ّ
املفقود يرد على موجهي اللوم باعتبار هذه السنني
ب��داي��ة ال�ط��ري��ق لكشف مصير أن �ط��وان .ي�ق��ول شربل
إن الدافع إلى إعادة فتح امللف في هذا التوقيت كان
ّ
مساعدة قدمها له مكتب وزي��ر الداخلية للحصول
على الالئحة االسمية لألشخاص الذين كانوا على
منت الباخرة من النيابة العامة التمييزية.
ّ
وج ��ه ش��رب��ل ش�ك�رًا إل��ى وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة زي ��اد بارود
الذي فتح له باب االنطالق إلى الحقيقة التي طمسها
ال�ت�ق�ص�ي��ر وال �ت��دخ��ل ال �س �ي��اس��ي ل�ب�ع��ض النافذين،
ويشير شربل إلى أنه قد بدأ رحلة البحث عن هؤالء
ّ
األش �خ��اص ال��ذي��ن ال ب��د أن�ه��م ي�ع�ل�م��ون م ��اذا حصل
ل�ش�ق�ي�ق��ه ع �ن��دم��ا ك ��ان ع �ل��ى م�ت�ن ال �ب ��اخ ��رة ،وه ��م 22
شخصًا من ثالث جنسيات مختلفة .لذلك ،هو يأمل
أن يكون جميع ه��ؤالء على قيد الحياة ليساعدوه.
ك��ذل��ك ي�ط�ل��ب ش��رب��ل م��ن امل �س��ؤول�ي�ن ال��ذي��ن سمعوا
صرخته أن يساعدوه في مطلبه.

بأنه شاهده في غرفته .بحث زمالؤه
عنه فلم يجدوه .بدأت عمليات بحث
ُ
أثر له.
واسعة دون أن يعثر على أي ُ ٍ
لم ُيعرف إن كان أنطوان قد فقد في
عرض البحر قبل أن ترسو السفينة
ُف ��ي امل ��رف ��أ أو أث �ن ��اء ع�م�ل�ي��ة الرسو.
أرس ��ل تلكس م��ن بحرية ويلبا إلى
قسم االهتمام بشؤون األج��ان��ب في
دائرة الشرطة اإلسبانية في املنطقة،
لإلبالغ عن اختفاء أحد أفراد الطاقم.
في هذا السياق ،يذكر القبطان نخلة
ز .في إفادته ،أثناء خضوعه للتحقيق
لدى قوى األمن الداخلي ،أن عمليات
ال �ب �ح��ث ام� �ت ��دت ل �ن �ح��و س �ب �ع��ة أيام
متواصلة .في املقابل ،يناقض أحد
البحارة ،الشاهد نقوال س ،.اإلفادة
امل �س��وق��ة م ��ن ق �ب��ل ال �ق �ب �ط��ان ،فيذكر
ن �ق ��وال ف ��ي إف ��ادت ��ه خ�ل��ال التحقيق
أن��ه ل��م يجر أي تحقيق عند اختفاء
أن �ط��وان ،ن��اف�ي��ًا أن ّي�ك��ون اإلنتربول
اإلس � �ب� ��ان� ��ي ق� ��د ح� ��ق� ��ق م� �ع ��ه أيضًا.
ال� �ت� �ض ��ارب ال �ح ��اص ��ل ف ��ي اإلفادات
أث� ��ار ال �ش �ك��وك ل ��دى ع��ائ �ل��ة أنطوان،
ف��دف��ع ب�ه��ا إل��ى امل�ط��ال�ب��ة بالحصول
ع�ل��ى الئ �ح��ة اس�م�ي��ة ل�ت�ح��دي��د هوية
األش �خ��اص ال��ذي��ن ك��ان��وا موجودين
ع�ل��ى م�تن ال �ب��اخ��رة ،لكنهم فوجئوا
ب ��رف ��ض األم � ��ن ال� �ع ��ام ل �ط �ل �ب �ه��م ،من
دون أن ي �ع��رف��وا م��وج �ب��ات الرفض.
ف��ي ه��ذا اإلط� ��ار ،ي��ذك��ر ش��رب��ل غوش
لـ«األخبار» أن منعهم من الحصول
ع �ل��ى ال�ل�ائ �ح ��ة االس �م �ي ��ة أس �ه ��م في
إخ�ف��اء الحقيقة .فهم ل��م يستطيعوا
استدعاء األشخاص ،إذ يذكر شربل
أن��ه م��ن غير املعقول أن ي�ك��ون هناك
 22ش�خ�ص��ًا (ل�ب�ن��ان�ي��ون وسوريون
ورومانيون) على منت الباخرة« ،من
ّ
دون أن ي�ك��ون أي م��ن ه ��ؤالء يعرف
ماذا حصل مع شقيقي».
م �ن��ذ ذل� ��ك ال� �ت ��اري ��خ ،ب � ��دأت معاناة
عائلة أنطوان التي ال تزال تبحث عن
الكامنة
حقيقة اختفائه واألس �ب��اب
ّ
خلفها .لقد ّ
األعوام طويلة ،لكن
مرت
ً
ُ
م ��روره ��ا ل��م ي�ك��ن ك�ف�ي�لا ب ��أن ينسي
ال�ع��ائ�ل��ة اب�ن�ه��ا ال � ً�ذي اخ �ت��ار الغربة
ك��ي يبني مستقبال أف�ض��ل م��ن ذلك
املوجود في وطنه .األعوام املتراكمة
وامل�ص�ي��ر امل�ج�ه��ول للشقيق الشاب
مثّال دافعًا لشقيقه شربل لكي يرى
أن م��رور  11سنة هو البداية لرحلة
بحثه عن مصير شقيقه أنطوان.

متابعة

شقيق البحار بصدد
رفع دعوى ضد صاحب
الوكالة البحرية المالكة
للباخرة

من عشر سنوات.
ي ��ذك ��ر ش ��رب ��ل أن � ��ه ي �ث �ي��ر املوضوع
إع�لام �ي��ًا ك��ي ي �م��ارس اإلع �ل��ام دوره
ال��رق��اب��ي ع�ل��ى ع�م��ل الُ�س�ل�ط��ات .فهو
ب��ذل��ك يضمن أن��ه إذا أج ��ري تحقيق
وف� ��ق األص � � ��ول ،ف�س�ي�م�ن��ع االهتمام
اإلع �ل ��ام� � ��ي ب ��ال� �ق� �ض� �ي ��ة التدخالت
ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ال� � �ت � ��ي م� � ��ورس� � ��ت في
املاضي.
ّ
ي � �ح� ��اول ش ��رب ��ل م �ن��ذ م� � ��دة تسليط
ال� �ض ��وء ع �ل��ى ق�ض�ي�ت��ه ع �ب��ر اإلعالم
ل�ك��ي ت�ن��ال االه�ت�م��ام ال �ل�ازم ،لكنه لم
يصل إلى مبتغاه حتى هذه اللحظة.
ّ
كذلك يتحدث عن محاولته التواصل
م��ع ع��دد م��ن امل�س��ؤول�ين السياسيني
ليقفوا إل��ى جانبه ،فيذكر أن��ه أرسل
رس��ال��ة إل��ى رئ�ي��س الجمهورية منذ
نحو أس�ب��وع�ين ي�ع��رض فيها الظلم
ال�لاح��ق بعائلته ج � ّ�راء ع��دم إحقاق
ال�ع��دال��ة ب�ش��أن كشف مصير شقيقه
وم� �ح ��اس� �ب ��ة امل � �ق� � ّ�ص� ��ري� ��ن ،ل �ك �ن ��ه لم
ّ ّ
يحصل على أي رد.

أمن الناس

مسلسل حوادث السير مستمر
ّ
تسجل
ال ت��زال البالغات ال��واردة إلى قوى األم��ن
وقوع عدد كبير من الحوادث على الطرقات ،وفي
مختلف امل�ن��اط��ق اللبنانية .ي��وم األح��د املاضي
ُس ّجل وقوع خمسة حوادث ،أدت إلى وفاة شاب
ووقوع جرحى.
في قضاء بعلبك توفي الشاب أنطوان عبيد (22
عامًا) ُ
وج��رح رفيقاه رال��ف ش 31( .عامًا) وإيلي
م 22( .عامًا) ،الذين كانوا في بلدة حدث بعلبك
يمارسون هواية الصيد ،عندما أق��دم شخصان
مجهوالن يستقالن سيارة بيك آب ،على إطالق
النار عليهم .عند التعرض لهذا الحادث استقل
ال �ش �ب��ان ال �ث�لاث��ة س �ي��ارة ران� ��ج روف� ��ر وانطلقوا
ب�س��رع��ة ع�ل��ى ط��رق��ات امل�ن�ط�ق��ة ،ول ��دى وصولهم
السيارة ،ما أدى
إلى مشتل الزراعنة ،انقلبت بهم
ُ
َ
اآلخرين ،وقد نقال إلى
إلى وف��اة أنطوان وج��رح
مستشفى في بعلبك للمعالجة.
أما في بلدة ميس الجبل الجنوبية ،فقد صدمت

يذكر شربل أنه في صدد رفع دعوى
ض ��د إب ��راه� �ي ��م ك .ص ��اح ��ب الوكالة
البحرية املالكة للباخرة ،والقبطان
ن�خ�ل��ة ز .ب�ت�ه�م��ة ال�ت�ق�ص�ي��ر وإخفاء
الحقيقة .أما عن األسباب التي دفعته
إل��ى ذل��ك ،فيرى أنهم مسؤولون عن
ال �ت �س� ّ�ب��ب ب��امل �ع��ان��اة ل�ع��ائ�ل�ت��ه طوال
 11سنة .كذلك يتهم شربل القضاء
وال ��دول ��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ب��ال�ت�ق�ص�ي��ر في
ك �ش��ف م �ص �ي��ر ش �ق �ي �ق��ه ،ف�ي�ل�ف��ت إلى
أن ال��دول��ة اللبنانية ل��م تهتم بهذه
القضية منذ بداياتها .لذلك يطالبها
ب ��ال� �ع ��ودة ع ��ن خ �ط �ئ �ه��ا وف �ت ��ح ملف
تحقيق ف��ي القضية م�ج��ددًا لتبيان
الحقيقة التي ّ
مر على طمسها أكثر

نارية يقودها حسني ج .الطفل عباس إ9( .
دراجة ُ
صيب بكسور وجروح .على أوتوستراد
فأ
أعوام) ُ
أنطلياس أصيبت العاملة البنغالدشية بارمني
م 29( .ع��ام��ًا) ب�ج��روح وك�س��ور بعدما ُصدمتها
سيارة نيسان يقودها ميشيل ب .وقد نقلت إلى
املستشفى ،وكان وضعها الصحي مستقرًا.
عند تقاطع الحايك في سن الفيل ،وقع اصطدام
بني سيارتني ،األولى «شيري» تقودها سنتيا أ.
ج .والثانية تويوتا يقودها غابي ع .وبرفقته
�ادث إصابة
زوج�ت��ه منى ع .ص .نتجت م��ن ال�ح� ُ
األخ � �ي ��رة ب� �ج ��روح ورض � � ��وض ،وق� ��د ن �ق �ل��ت إلى
امل�س�ت�ش�ف��ى ل�ل�م�ع��ال�ج��ة .ح ��ادث آخ ��رُ ،س� ّ�ج��ل يوم
ً
مساء
األح��د امل��اض��ي ،فعند السابعة وال�ن�ص��ف
اص� �ط ��دم ب� ��اص ع��ائ��د إل� ��ى ش��رك��ة ن �ق��ل بحاجز
تابع للجيش عند محلة ُأبو األسود ّعلى طريق
صيدا ـــــ ص��ور ،وق��د أصيب املجند حيدر أ.
ع��ام
ُ
بجروح ،فنقل إلى املستشفى للمعالجة.

ّ
خطف شاب ومحاولة خطف طفل
ورد ات �ص��ال ه��ات�ف��ي ع�ل��ى رق ��م م .د .م��ن ه��ات��ف شقيقه
ال�خ�ل��وي أ .أع�ل�م��ه خ�لال��ه م�ت�ح��دث م�ج�ه��ول ال�ه��وي��ة بأن
شقيقه أ .مخطوف .أعطاه مهلة  48ساعة لدفع مبلغ مالي
نّ
معي كان له في ذمة شقيقه ،مشترطًا عليه عدم إبالغ
ّ
السلطات األمنية «ألن الغلط ممنوع» .أنهى املتحدث
وأقفل الخط من دون إفساح املجال له
املجهول اتصاله
ّ
مل�ح��اورت��ه .ح��اول املتلقي االطمئنان على شقيقه لكنه
ّ
لم يجده .عندها قصد م .فصيلة برج البراجنة ليتقدم
بدعوى على مجهول بجرم خطف شقيقه وتهديده .وقد
أش��ار صاحب الشكوى ال��ى أن شقيقه غير موجود في
منزله ف��ي محلة ال��روي��س «مجمع أه��ل ال�ب�ي��ت» ،مشيرًا
ال��ى أن��ه أج��رى ات�ص��االت ب��ذوي��ه ال��ذي��ن ق��ال��وا ل��ه إن�ه��م ال
األمنية تحرياتها
يعرفون عنه شيئًا .وقد بدأت القوى
ّ
واستقصاءاتها ملعرفة مكان وجوده للتحقق من حقيقة
ّ
خطفه وهوية الخاطف .عملية الخطف التي لم تتحدد
املاضيني.
مالبساتها بعد لم تكن الوحيدة خالل اليومني
ً
ّ
ففي محلة األوزاعي أوقفت امرأة تحمل على يدها طفال
ل��م يبلغ ال�س�ن��ة م��ن ع�م��ره س �ي��ارة ت��اك�س��ي ع�ن��د الساعة

ّ
التاسعة م �س� ً
�اء .ص�ع��دت معه ليقلها إل��ى امل �ن��زل .أثناء
ّ
توجه السائق الى وجهة ّطلبها نظر إليها ليسألها إن
ّ
باستغراب قبل أن
كانت ت��ود بيع طفلها .تطلعت ًاليه
ّ
مؤكدًا أنه ال
جديدة،
تبتسم .ع��اود السائق سؤاله م� ّ�رة
ّ
يمازحهاّ .امحت االبتسامة عن وجهها لتحل مكانها
نظرة ّخائفة .أخبرته أنه ابنها ،فأجابها إنه يعلم ذلك
لكنه أكد لها أن العائلة التي ستشتريه ستدفع لها مبلغ
ّ
ثالثة آالف دوالر .هددته بأنها ستقتله ول��ن تسمح له
ّ
ب��االق �ت��راب م��ن طفلها ،ف��أج��اب�ه��ا إن��ه س�ي��أخ��ذه بالقوة.
ب ��دأت ب��ال �ص��راخ ف��أخ��ذ ي �ح� ّ�رك ال �س �ي��ارة ي�م�ن��ة ويسرة.
ّ
حاول أن يهدئها مجددًا بقوله إنه سيدفع لها املال في
املقابل .ث��ارت ثائرتها عندما رأت سيارة جيب تقترب
منها .استنجدت بمن كان في داخلها ،فاعترضت تلك
السيارة سيارة التاكسي .أن��زل من كانوا فيها السائق
م��ن ّ
سبب
سيارته وامل��رأة
أيضًا وطفلها وسألوها ع��ن لاّ
ّ
صراخها ،فأخبرتهم القصة ،لكن السائق أنكر ذلك ،إ
ّ
نّ
ّ
أنه تبي في ما بعد أنه يتعاطى حبوبًا مخدرة.
ر .م.

