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«قارب املوت» يصّب الزيت على غضب اللبنانيني واالنتخابات في املرمى
بيروت ـ عمر حبنجر

عادة يكون انعدام الرؤية 
حالــة ظرفية عابرة، مرتبطة 
بالطقــس، كمــا حصــل يوم 
الســبت، عندما خيمت طبقة 
من الضباب فوق مدارج مطار 
رفيــق احلريــري الدولي، ما 
اضطــر إدارة املطار إلى وقف 
عمليات اإلقالع والهبوط فيه 

لبضع ساعات.
لكــن انعــدام الرؤية على 
بــات  السياســي  املســتوى 
يشكل حالة عامة مستمرة في 
لبنان، ومتصلة بانسداد األفق 
واستعصاء احللول، إال ما تناول 
منها الفســاد واحملســوبيات 
والتهــرب مــن املســؤوليات 
وعرقلة االستحقاقات، وآخرها 

االنتخابات النيابية.
الــذي خيم في  والضباب 
ســماء بيروت وعطل احلركة 
في مطارها حتول إلى سحابة 
موت عصفت بعاصمة الشمال 
طرابلس كما بــكل اللبنانيني 
الغاضبــني مما وصلــت إليه 
احلال، حيث غرق مركب يقل 
٦٠ مواطنــا مــن املهاجريــن 
باجتاه قبرص وأوروبا، هربا 
من شظف العيش، مع منظومة 
فساد، وليت أمر البالد، فجففت 

الضرع وأتلفت الزرع.
الناجون الذين انتشلتهم 
بحرية اجليش ومروحياته 
اتهمــوا عالنية وباألســماء 
زورقا لسالح البحرية بصدم 
مركبهم مرتني وكسره ومن ثم 
إغراقه ألنهم رفضوا االنصياع 
إلى أوامر العودة إلى الشاطئ، 
وأصدرت قيادة اجليش بيانا 
ردت فيــه غــرق املركب إلى 
تسرب املياه وارتفاع املوج 
وحمولة املركب الزائدة، لكن 
عددا من الناجني اعلنوا في 
تسجيالت صوتية ان زورق 
اجليش أغرقهم، وان الضابط 
املعنــي دعاهم للعــودة من 
حيث أتوا، إال انهم رفضوا، 
وهــدد بإغراقهــم، فقالوا له 
معنا نســاء وأطفــال، لكنه 
أصــر علــى إعادتهم وصدم 
مركبهم مرة ثم أخرى، فيما 
عام ركابه على سطح املياه، 

ومنبها املواطنني «من عصابات 
تستغل األوضاع االجتماعية 

البتزازهم».
املتابعــة توقفت  املصادر 
طويال أمام هذا احلادث املفجع، 
من حيث التوقيت واالستهداف، 
وأملت ان يتم تشييع الضحايا 
الذيــن مت انتشــالهم وبينهم 

وكان الفتــا التصويب من 
قبل األهالي على قائد اجليش، 
من حيث املســؤولية عن أداء 
العسكريني، حتى ان بعضهم 
ذهب بعيدا باجتاه استحقاق 
رئاسة اجلمهورية، على الرغم 
من اســتنفار القائــد ملختلف 
أجهزة اجليش إلنقاذ املواطنني 

الذين هم أبناء وأمهات واخوة 
واخوات، اليوم او بعده، وذلك 
فــي اســتهداف غير مباشــر 
لالســتحقاق االنتخابــي من 
خالل انفجار أمني أو فوضى 
أمنية أطلت مؤشراتها اعتبارا 
من يوم أمس بحشود الدبابات 
وناقالت اجلند حول طرابلس 
الداخليــة،  أحيائهــا  وفــي 
اســتدراكا ملــا يخشــى منــه 
وحتوطا الستغالالت سياسية، 
وجدت مبا حصل على الشاطئ 
الطرابلسي فرصتها السانحة، 
لدفع األوضاع اللبنانية للمزيد 

من الشلل والفراغ.
فــي هــذا الســياق، ذكرت 
الوطنيــة لإلعــالم  الوكالــة 
أن عــددا مــن أهالــي ضحايا 
«مركب املوت» اعتصموا أمام 
ســراي طرابلــس احلكومي، 
مطالبــني كل وزراء ونــواب 
املدينــة باملغــادرة، مؤكدين 
انهــم ســيواصلون حتركهم 
بخطوات تصعيدية، كما اضرم 
محتجون غاضبون النار في 
حاويــات القمامــة واإلطارات 
واعتصموا أمــام منزل وزير 
الداخلية بسام مولوي، حيث 
مت قطع الطريق املؤدية إليه، 
مهددين بـ «التصعيد الكبير».
مــن  للمزيــد  وحتســبا 

أطفــال بأمن وســالم، في ظل 
اســتعدادات واســعة النطاق 
للجيش داخل طرابلس وحولها 
حتســبا واحتــرازا، تقابلــه 
استنفارات شــعبية غاضبة، 
ومظاهر مســلحة في مناطق 
سكن الضحايا خصوصا في 

منطقتي التبانة والقبة.

الغرقى، ما ترك مجاال للتساؤل 
عمــا إذا كان لظــروف إغراق 
املهاجرين غير الشرعيني طرف 
خيط بالهندســات السياسية 
املتصلة برئاسة اجلمهورية.

وأكثر ما يخشى منه تدهور 
الوضــع األمني فــي طرابلس 
أثناء أو بعد تشييع الضحايا، 

أعلــن رئيس  االضطرابــات، 
احلكومة جنيب ميقاتي احلداد 
الرســمي اليــوم االثنني على 
ضحايا املركب الغريق، ودعا 
إلى تنكيس األعالم املرفوعة 
علــى اإلدارات واملؤسســات 
الرسمية، وكلف وزير الشؤون 
االجتماعيــة هكتــور حجــار 
االنتقال إلى طرابلس، وكذلك 
كلف األمني العام للهيئة العليا 
لإلغاثــة بالوقوف إلى جانب 
األهالــي املفجوعــني، وتقدمي 
كل املســاعدات املمكنــة لهم، 
فطرابلس مدينة ميقاتي، وعقر 

داره السياسي.
ورأى رئيــس احلكومــة 
األســبق ســعد احلريري أنه 
«عندما تصل األمور باملواطن 
اللبناني اللجــوء إلى قوارب 
املوت هربا من جهنم الدولة، 
فهذا يعني أننــا اصبحنا في 
دولة ساقطة. وطرابلس اليوم 
تعلــن بلســان ضحاياها هذا 

السقوط».
واعتبر فــي تصريح عبر 
مواقــع التواصــل االجتماعي 
أن «الشهادات التي صرح بها 
ضحايا قــارب املوت خطيرة 
ولــن نقبل بأن تدفن في بحر 
املدينة. املطلوب حتقيق سريع 
يكشــف املالبســات ويحــدد 
املســؤوليات.. وخــالف ذلك 

لنا كالم آخر».
وبثــت قنــاة «العربيــة 
احلــدث» أمــس خبرا يشــير 
إلــى اعتــزام الرئيس ســعد 
احلريري زيارة اململكة العربية 
الســعودية قريبــا ومن دون 
حتديــد املوعد التــي يبدو ان 
لها صلة بعيد الفطر املبارك.

فــي غضــون ذلــك، يلبي 
وليــد  الســعودي  الســفير 
البخاري دعوة رئيس حركة 
االســتقالل ميشــال معوض 
إلفطــار تكرميي له في زغرتا 
بشــمال لبنان، غــدا الثالثاء 

وبحضور فاعليات املنطقة.
إفطارا  البخــاري  ويقيــم 
الطوائــف  جامعــا لرؤســاء 
اللبنانية غروب يوم االثنني، 
ويوم اجلمعة يقيم له النائب 
ميشال ضاهر إفطارا رمضانيا 

في زحلة.

احتجاجات واعتصامات.. واجليش ينشر تعزيزات في طرابلس حتسباً لتشييع الضحايا.. وعون يطلب التحقيق وميقاتي يُعلن احلداد

(محمود الطويل) جثث ضحايا املركب بعد انتشالها من املاء 

(محمود الطويل) جانب من احتجاجات أهالي طرابلس أمام منزل وزير الداخلية بسام املولوي  

ومت إنقاذ ٤٥ منهم بواسطة 
زوارق اجليش التي تقاطرت 

إلى املكان.
وفيمــا جهد قائــد القوات 
البحرية في اجليش اللبناني 
العقيد الركــن هيثم ضناوي 
لتبرئة عناصره من املسؤولية 
القــارب  معلــال ذلــك بقــدم 
الزائــدة وعــدم  واحلمولــة 
االنصيــاع لطلبــات ضباطه 
بالعودة إلى الشاطئ، تعالت 
الناجــني  ذوي  صرخــات 
واملفقوديــن أمام املرفأ، حيث 
ضرب اجليش طوقا أمنيا مانعا 
الدخــول على غير ســيارات 
اإلســعاف، وعبر األهالي عن 
ســخط كبير وهم ينتظرون 
معرفة مصيــر أبنائهم الذين 
باعوا كل ما ميتلكونه للهرب 

كالجئني.
رئيس اجلمهورية ميشال 
عون أسف ملا حصل وطلب من 
األجهزة القضائية والعسكرية 
فتح حتقيق باملالبسات التي 
رافقت غــرق املركب، واتصل 
رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
بقائد اجليش العماد جوزيف 
عــون مبديــا حزنه الشــديد 
للحــادث املؤلــم، ودعــا إلــى 
اإلســراع في التحقيق ملعرفة 
حقيقة أســباب غرق املركب، 

النائب املستقيل نعمة أفرام لـ «األنباء»: 
املبادرة الكويتيةخارطة طريق إلصالح الوضع في لبنان

بيروت - أحمد منصور

رفــض رئيــس املجلــس 
التنفيــذي لـ «مشــروع وطن 
النائب املســتقيل  اإلنســان» 
نعمة افــرام تدخل حزب اهللا 
بالدول العربيــة، معتبرا انه 
أمر ال يجوز وفق كل املقاييس، 
واملطلوب تصحيحه، مشيرا 
إلــى أن أفضــل مــن عبر عن 
الطريــق إلصــالح  خارطــة 
هذا الوضــع ومجمل العالقة 
اللبنانية - العربية، هي ورقة 
املبادرة الكويتية، بهدف إعادة 
بنــاء الثقة بني لبنان والعالم 

العربي.
ولفت افرام في تصريح لـ 
«األنباء» الى أن املبادرة تتضمن 

ضــرورة حصر الســالح بيد 
الدولة اللبنانية.

وردا علــى ســؤال، رحب 
افرام بعودة الســفراء العرب 
الى لبنــان، مؤكد أنها «عودة 

يعانــي من فجوة التضعضع 
لدى الطائفة السنية الكرمية، 
فأتت العــودة لتقف في وجه 
حالــة اإلحبــاط التــي كانت 
ســتترجم مقاطعــة واســعة 

لالنتخابات.
وردا علــى ســؤال عمــن 
يحمل مســؤولية ما آلت إليه 
األوضــاع فــي لبنــان، اعتبر 
«ان الوضع السياســي العام 
في البلد كحال املواطن اليوم 
الدولــة واقتصــاد  وماليــة 
الوطن، وهو ليس مصادفة، بل 
نتيجة مسار طويل من ضرب 
القواعد واألصول الدستورية 
والقانونية واستباحة كل شيء 
وعلى شتى الصعد على ايدي 

منظومة فاشلة».

حميــدة ومطلوبة وطبيعية، 
وهي عودة للعالم العربي إلى 
وطن صديق مؤسس جلامعة 
الدول العربية»، مشيرا الى أن 
نتائجها ستظهر على مستويني:
املســتوى األول يتعلــق 
 - الفرنســي  بالتنســيق 
اخلليجي بشأن امللف اللبناني، 
والذي يهدف في جزء منه إلى 
متكني شعب لبنان من الصمود 
اقتصاديا واجتماعيا باملباشر، 
وإلى إعادة فتح باب التصدير 

إلى اخلليج.
واملســتوى الثاني يتعلق 
النيابيــة وهي  باالنتخابــات 
مفصلية في إطار إعادة إنتاج 
الســلطة ومعادلة احلكم في 
لبنــان، هذا االســتحقاق كان 

نعمة افرام

اللبنانيــة  دعــوة احلكومــة 
للقيــام بإجــراء إصالحــات 
شاملة، السيما االلتزام باتفاق 
الطائــف، واحتــرام ســيادة 
الــدول العربيــة واخلليجية 
السياســي  التدخــل  ووقــف 
واإلعالمي والعسكري في أي 
مــن هــذه الــدول، إضافة الى 
احترام قرارات جامعة الدول 
العربية وااللتزام بالشــرعية 
العربيــة، واتخــاذ إجــراءات 
جدية وموثوقة لضبط املعابر 
احلدوديــة اللبنانيــة، ومنع 
تهريــب املخــدرات، واحلفاظ 
على استقرار لبنان واحترام 
سيادته ووحدته مبا يتوافق مع 
القرارات الدولية ١٥٥٩ و١٧٠١ 
و١٦٨٠، مــع ما يعنيه ذلك من 

الراعي يسأل املسؤولني: ملاذا أنتم خائفون 
من التحقيق في انفجار املرفأ؟

بيروت - داود رمال

تساءل البطريرك املاروني بشارة الراعي 
الطبقــة السياســية عن ســبب خوفها من 
حتقيقــات تفجير مرفأ بيــروت اذا كان كما 

يدعون «قضاء وقدرا». 
وتوجه الى السياسيني في قداس األحد 
وقال: أنتم الذين تعرقلون التحقيق العدلي 
فــي جرميــة تفجير مرفــأ بيــروت، ومعه 
تغيير احملققني العدليني الواحد تلو اآلخر، 
والتعيينات القضائية. وســأل ملاذا اغتيال 
أشخاص ميلكون معلومات وصورا؟ وملاذا 
يوجد متهمون فارون من وجه العادلة إذا كان 
االنفجار قضاء وقدرا، ملاذا أنتم خائفون من 
التحقيق؟ كما وجه رسالة الى القضاة الذين 
يفبركون «امللفات بناء على طلب النافذين، 
وتوقعون الظلم وتشوهون وجه القضاء» 

واتهمهم بـ «تقويض أساس امللك».
وأضاف: أنتم أيها املسؤولون حترمون 
أهالي الضحايا واملتضررين من «التعويضات 

الواجبــة وتبقون نصــف العاصمة مدمرا، 
وتكتفون بإعالن عجزكم عن إعادة اعمارها، 
فتظل ممتلكاتها املتضررة سائبة وعرضة 

للبيع ألطراف مجهولي الهوية».
وعــن االنتخابــات، قال: «فيمــا يقترب 
موعدهــا، ندعــو الشــعب الى انتخــاب ما 
يلبــي حاجته الى مجلس جديد يكون على 
مستوى التحديات التي تنتظره، وفي مقدمتها 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية في موعده 
الدستوري، بحيث يعمل على حتديث عالقات 
املكونــات امليثاقية في ظل دولة قادرة على 
اســتيعاب التعددية واحتضان اجلميع في 
نظام المركزي موسع. ويعمل ساعيا على أن 
يتوحد الوالء، ويلتزم باحلياد، وتطوى جميع 
املشــاريع الدخيلة على وطننا ومجتمعنا، 
وتتساوى النظرة إلى لبنان، وينظر األفرقاء 
إلى بعضهم البعض كشركاء واخوة، ال كأعداء 
وإقصائيني». وتابع: «انطالقا من هذا الوعي، 
يكون واجب املواطنني أن يختاروا من يرون 

فيهم القدرة الوطنية واملعرفية.

صورة وزعها اجليش اللبناني لعدد من الناجني من زورق املوت        (أ.ف.پ)


