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قيصر البطل وفارس املندفع وجو أنهكه اليتم
سالم
سنة أولى على انفجار املرفأ :أيها الشهداء ٌ
كأنها اللحظة تعرب رسيعا يف عيون الضباط والعسكريني يف دائرة امن عام مرفأ
بريوت الناجني من انفجار الرابع من اب  ،2020الذي صنف الرابع عامليا ،وهي
مأساة يعيشيونها يوميا كلام دخلوا من البوابة الكربى مرورا باملركز املدمر
وصوال اىل املركز املوقت

ال يشء ينسيهم هول الكارثة وضخامتها،
ووجوه رفاق السالح الذين ارتقوا شهداء،
وارصوا عىل البقاء يواجهون الخطر املحدق،
ويحاولون بكل قواهم وامكاناتهم ابعاد
الخطر عن املواطنني يف موقع الكارثة،
ونجحوا اىل حد كبري .اال انهم نسوا اعامرهم
وتركوها عمرا مزيدا للوطن .هؤالء هم

ابطال االمن العام الذين ضحوا باعز ما
ميلكون وتوسلوا كل السبل من اجل درء
الخطر ،وكانوا كتفا اىل كتف مع رفاقهم يف
االجهزة العسكرية واالمنية االخرى .لعل
الكارثة التي سبق وحذروا من وقوعها مرارا
وتكرار ال تقع.
عشية السنة االوىل عىل انفجار مرفأ بريوت

الذي اودة بحياة اكرث من  200شهيد و6
االف جريح وارضار مادية جسيمة ،كان
لالمن العام نصيب من معمودية التضحية
والفداء.
"االمن العام" زارت مرفأ بريوت وتفقدت
مركز االمن العام املدمر واملركز االخر الذي
مسي اعامل دائرة
يعاد ترميمه ،والتقت ّ
امن عام مرفأ بريوت العقيد نجم االحمدية،
ورئيس شعبة التحقيق واالستقصاء الرائد
رشبل فواز ،والشهيد الحي املفتش اول وائل
ايب رميا الذي نجا باعجوبة واصيب بجراح
اثرها النفيس يتقدم عىل اثرها الجسدي.

العقيد االحمدية :على تواصل
مع عائالت الشهداء لتلبية كل طلباتهم

يف الحديث مع العقيد نجم االحمدية،
يحرض الشهداء والجرحى من دائرة امن
عام مرفأ بريوت يف كل تفاصيل كالمه،

املركز الذي يعاد ترميمه.

ويروي باقتضاب ما حصل بالقول" :نحن
كأمن عام ومنذ اللحظة االوىل للحريق يف
العنرب رقم ( )12توجه العسكريون من

الدائرة للمتابعة عىل االرض ،وعملوا عىل
ابعاد املواطنني واخالء محيط الحريق،
ومن بينهم الشهيد املفتش املؤهل قيرص
ابومرهج الذي ابعد رفاقه كام الكثري من
املدنيني عن محيط الحريق .يقول رفاقه
انه هو الذي نجاهم من املوت املحتم،
لكنه استمر موجودا مع رفيقه املفتش
اول ممتاز فارس كيوان يف املحيط القريب
ملوقع الحريق الذي صار الحقا موقع
االنفجار .وصال اىل موقع الحريق وحاوال
ابعاد املواطنني تفاديا ألي خطر .وقع
االنفجار وكانا اقرب الناس اليه فاستشهدا
عىل الفور".
يروي العقيد االحمدية "كيف ان عنارص
من االمن العام قذف بهم العصف يف الجو
والعناية االلهية كتبت لهم النجاة ،حتى
ان االشجار يف املرفأ شكلت حامية لهم من
السقوط عىل االرض ،ما يعني املوت املحتم.
هناك جريح زرع جسده بشظايا الحديد
والزجاج ال يزال قيد املعالجة واخرون

غادروا املستشفى ،والشهيد الثالث هو
املفتش اول ممتاز جو حداد الذي كان
موجودا يف نقطة الحراسة ،وقد شارك
الناجون من االنفجار من عنارص املركز يف
عملية انتشال الشهداء والجرحى".
ويشري اىل االرضار املادية التي اصابت
مركز االمن العام ،موضحا ان "لدى االمن
العام مبنيني ،االول هو رئاسة الدائرة عىل
املدخل الرئييس والتي ترضرت بالكامل،
كام ان كل الغرف عند املداخل التي كان
يستخدمها الحرس دمرت بالكامل .االن
يعاد ترميم مركز االمن العام وشارفت
عملية ترميمه عىل االنتهاء ،وتلف جزء
من الربيد وتبعرث الجزء االخر بحيث
اعيد تجميعه من جديد ،ودمرت االليات
التابعة للمركز .عىل مستوى اعادة البناء
انجز تقريبا مبنى رئاسة الدائرة .اما يف
ما يتعلق بقاعة املسافرين والتدقيق يف
املسافرين والبحارة ،فان املبنى مدمر
وال مجال العادة ترميمه ،وهناك رشكة
استشارة قدمت دراسة لقاعة مسافرين
حديثة ومتطورة تتسع لثالثة االف شخص،
وهناك مسعى لتأمني متويل لبنائها .هذا

مركز كونتوار االمن العام املدمر عىل مدخل املرفأ.

املرشوع يحتاج اىل وقت كونه يدخل من
ضمن اسرتاتيجيا اعادة اعامر املرفأ".
وتناول ملف متابعة عائالت الشهداء ،فقال:
"نحن عىل تواصل دائم معها ،واملدير العام
لالمن العام اللواء عباس ابراهيم يستقبلها
دامئا ويستمع اىل حاجاتها وهي تنفذ عىل

الرائد فواز :الشهداء استمروا
في مكان الخطر حتى اخالئه بالكامل

ركز الرائد رشبل فواز حديثه عىل موضوع
الشهداء ،كونه يعرفهم عن قرب والزمهم
لفرتات متفاوتة ،فريوي" :غادرت مركز
عميل حواىل الساعة  4بعد الظهر ،وعندما
بدأ الحريق يف العنرب رقم  12توجه شباب
االستقصاء كام يف اي حادث آخر اىل املكان
الستطالع ما يحصل ،وشاهدوا الحريق
الضخم وصوت املفرقعات ،فعمد الشهيد
قيرص ابومرهج اىل االتصال برئيس الدائرة
املقدم داود فياض وابلغه مبا حدث ،فاعطى
امرا باخالء املكان ،وطلب الشهيد ابومرهج
من املوجودين اخالء املكان ،وغادر الجميع
الذين نجوا باعجوبة واصيب اخرون،
وبقي الشهيد ابومرهج مع الشهيد فارس

كيوان .اما الشهيد حداد فاستشهد يف غرفة
الحراسة يف املنطقة الحرة .عندما رجعت
اىل املرفأ بعد االنفجار كان تم نقل الشهيد
ابومرهج اىل املستشفى ،بينام استمررنا
يف البحث عن الشهيد كيوان طوال
الليل وعرثنا عليه يف اليوم التايل .اما

الرائد فواز :االولوية
لدى املدير العام للشهداء
وعائالتهم والجرحى

الفور .كل ما لديها من طلبات نعمل عىل
تأمينها ،باالضافة اىل الدعم املعنوي ،فهي
من عائلة االمن العام وابناؤهم ارتقوا
شهداء وهذه اعظم تضحية وفداء .كانوا
فداء كل عسكري يف االمن العام وحتى
الناجني من املدنيني".

الشهيد حداد فانتشل من بني ركام الغرفة".
ويقول الرائد فواز ان "الشهيد قيرص ابومرهج
امىض سبع سنوات يف االستقصاء ،اما الشهيد
فارس كيوان فامىض اربعة اشهر فقط ،اما
الشهيد جو حداد فهو من الذين يدققون
يف تصاريح الدخول .ما اعرفه عن الشهداء
كام الجرحى انهم كانوا عىل اندفاع كبري،
ويتمتعون بروح العطاء العالية ،حتى انهم
استمروا يف مكان الخطر الخالئه بالكامل
فنجا كثريون وارتقوا هم شهداء .الشهيد
قيرص كان مندفعا كثريا يف عمله يحب العمل
يف املرفأ ومحبوبا جدا من رفاقه ،وهو شخص
محب ومعطاء ويف قمة االخالق واملناقبية
العسكرية .والشهيد كيوان يتمتع
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الرائد رشبل فواز.

بالصفات ذاتها اال ان تجربته كانت قصرية
يف االستقصاء .اما الشهيد حداد فمعروف
بأنه يتيم االب واالم وهذا االمر اثر فيه كثريا،
ونتيجة حزنه عىل ابويه كان يعاين من امراض

كثرية ويواظب عىل تناول الدواء ،وكان قد
اتم خطوبته عىل فتاة ويحرضان سويا للزواج،
فكان نصيبه الشهادة" .وتحدث الرائد فواز
عن عائالت الشهداء ،فاشار اىل ان "املدير

الشهيد الحي :لوال ابومرهج
لكنت اليوم مثله شهيدا

َمن صار يعرف بني رفاقه بـ"الشهيد الحي"
املفتش اول وائل ايب رميا ،يروي لحظات
الكارثة بتفاصيل ال تغادر مخيلته" :لوال
قيرص ابومرهج لكنت اليوم مثله شهيدا،
هو الذي الح علينا باملغادرة .ومع احتضان
عائلتي يل كام الدائرة التي اتبع لها ،متكنت
من الخروج من الحالة التي كنت اعاين منها
جسديا ونفسيا .خسارتنا كبرية بالشهداء .اما
عن االنفجار فنحن كنا نتواجد عند الزاوية
املواجهة لالهراءات والعنرب رقم  12تحجبه عنا
االهراءات .كنت ورفيقي اييل ابوحيدر الذي ال
يزال يعاين نشاهد رسبا كبريا من الحامم يطري
من العنرب يف اتجاه البحر ،وبعد ثوان شاهدنا
مفرقعات تنطلق من العنرب وتنفجر وبدأت
االصوات تكرب والدخان يتصاعد .اتصل اييل
باملقدم فياض فورا وابلغه بالحريق ،وطلب منا
الحديث مع االستقصاء وعدم االقرتاب .لكن

فضولنا جعلنا نقرتب فالتقينا سيارة االستقصاء
يف املنطقة ،ومن ثم بدأ ضباط وعنارص من
كل االجهزة بالوصول .كان الشهيد قيرص قربنا،
ثم وصلت سيارة االطفاء وتبعتها شاحنة اكرب،
وكنت اعرف الشباب من فوج االطفاء كونهم
جرياين من قرطبا ،فالقيت التحية عليهم .عندها
امرنا الشهيد قيرص باملغادرة فورا ،ثم قام بنقل
سيارته اىل مكان ابعد وشاهدته يتحدث عرب
الهاتف ،ليقول لنا بعد ذلك انه بأمر من املقدم

املفتش اول ابي رميا :قلبي
يقطر حزنا على الشهيد
قيصر النه حقا بطل

العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم كلف
ضابطا من املديرية املتابعة الدقيقة لكل
حاجاتها ،وهي تزور دامئا اللواء ابراهيم الذي
يستمع اىل كل ما تطلبه ويعمد اىل تلبيته
عىل الفور ،ان ماديا او خدماتيا او حتى
معنويا .ونظرا اىل الظروف القاهرة التي مير
فيها لبنان عىل الصعيدين االقتصادي واملايل،
فان هناك املزيد من املتطلبات التي ينظر
فيها رسيعا ،ألن االولوية لدى سعادة املدير
العام هي للشهداء وعائالتهم والجرحى،
ونحن يف الدائرة وضعنا انفسنا يف ترصفهم
الن الشهداء هم اخوتنا ،واملقدم داود فياض
يوليهم االهتامم الكامل ويتابع كل امورهم
مع اللواء ابراهيم".
وتناول ملف الناجني من العسكريني،
فقال" :قامت طبيبة نفسية مبقابلة الناجني
ووقفت عىل وضعهم النفيس ،واعدت
تقريرا عنهم خالصته ان هناك عنارص
وضعهم النفيس يسء واخرين وضعهم اكرث
سوءا ،وقدمت اقرتاحات يف هذا املجال،
وهذا االمر محل متابعة".

كتلة من الحديد ونحن يف داخلها .نظرت اىل
اييل ،كانت الدماء تسيل من عينه اليرسى
كونه كان ينظر اىل مكان االنفجار ،وبقينا يف
السيارة نحو ربع ساعة من الهلع والرعب .مل
استطع الخروج اال من فتحة صغرية توجهت
عربها اىل مكان اييل ،ومتكنت بعد جهد من
سحبه .وعندما بدأ يتبدد الدخان ذو اللون
الليموين نظرت ووجدت كل يشء اختفى ودمر
بالكامل .مل اسمع اال اصوات رصاخ واستغاثة
كأنها تأيت من بعيد ،لكن كان من املستحيل
ان انظر خلفي .يف هذه اللحظة بدأت اشعر
ان شيئا كبريا حصل ،وقلت الييل علينا املغادرة
خوفا من حصول يشء مامثل".
يضيف ايب رميا" :توجهنا اىل مراكب لالمن
العام قرب موقف السيارات وجلسنا تحتها
لحظات .يف تلك االثناء شاهدنا احد العسكريني
من الجيش .عندما وجد الدماء تنزف من عني
اييل نزع قميصه الذي يرتديه وربطه عىل
الجرح لوقف النزف .ثم بدأنا نركض يف اتجاه
املدخل الرئييس وشاهدنا الكوارث هناك.
كانت االصوات تتعاىل برضورة املغادرة ألن

املفتش اول وائل ايب رميا.

صاروخا آخر قد يرضب املكان .بدأنا نبحث
عن مستشفى انطالقا من االرشفية اىل الجميزة
وصوال اىل برج حمود حيث وصل والد اييل
ونقله اىل املستشفى .اما انا فاكملت اىل الدورة

واستقللت احد الفانات الذي نقلني اىل منزيل،
وصورة الشهداء الذين ارتقوا ال تزال يف ذهني
كوين اعرفهم جميعا .كان قلبي يقطر حزنا عىل
الشهيد قيرص النه حقا بطل".

شهداء األمن العام
فياض غادروا املكان فورا .تحدث معنا بلهجة
قاسية كأب ينهر ابنه لصالحه ،فقلت له ملاذا
ال تغادر انت؟ قال يل ساغادر بعد ان اتأكد ان
كل َمن ال عمل له قد غادر .لكن اييل طلب
مني ان اتوقف ليلتقط صورة فنزل من السيارة
والتقطها .وما ان قلت له اريد ان ارى الصورة
حتى شعرت بأن االرض تتحرك بعنف من تحتنا،
ومل استوعب ماذا يحدث .تقدمت بالسيارة
ليقول يل اييل مجددا توقف ليك آخذ صورة
مجددا ،عندما حاولت الرجوع مرت سيارة
مرسعة جدا قريب فخلت ان حادثا سيحصل
بيننا وبينها ،وفجأة اصبح كل يشء اسود،
ومل اسمع شيئا مع هواء قوي جدا دفعنا مع
السيارة .بعد نحو  20ثانية استفقت وكان اييل
يضع رأسه يف حضني ورأيس فوق راسه ،واىل
حينه ظننت ان حادثا وقع بيني وبني السيارة
املرسعة ،وعندما فتحت عيني وجدت السيارة

الشهيد املفتش املؤهل قيرص ابومرهج.

الشهيد املفتش اول ممتاز فارس كيوان.

الشهيد املفتش اول ممتاز جو حداد.
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