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تباين ردود األفعال الغربية حيال احلادث

انفجار مرفأ بيروت مبثابة رصاصة الرحمة نتيجة اإلهمال والفساد املتأصل
تباينت ردود أفعال الغرب حيال حادث
انفجار مرفأ بيروت ،جيث تناولت مقاالت
وافتتاحيات معظم الصحف البريطانية
واالميركية واألوروبية تصريحات مختلفة
مل��س��ؤول�ين وس��ي��اس��ي�ين ب��ارزي��ن بالنقد
والتحليل االنفجار امل��روع ال��ذي وق��ع في
مرفأ ب��ي��روت بلبنان ،وأجمعت على أن
الفساد واإلهمال من األسباب الرئيسية ملا
آلت إليه البالد.
فقد أشارت ديلي تلغراف إلى أن انفجار
ب��ي��روت ل��م يكن ول��ي��د اللحظة لكنه ظل
يتشكل ط���وال س��ن��وات ،وأن العديد من
اللبنانيني تنبؤوا بوقوع انفجار لكن قلة
تخيلت أن يكون حجم االنفجار بهذه القوة
املرعبة التي يقدر حجم املواد املتفجرة فيه
بـ 2750طنا.
ووص��ف��ت الصحيفة انفجار الثالثاء
ب��أن��ه ي��ف��وق إمكانية حتمل أي شخص،
حتى اللبنانيني املشهورين مبرونتهم مع
الفواجع املتالحقة على البلد ومقابلتها
مب��زاج كئيب .وت��رى الصحيفة أن الفساد
والطمع بني الطبقة احلاكمة -م��ن أم��راء
احلرب الذين استحوذوا على السلطة منذ
نهاية احلرب األهلية في عام  1990-ساعدا
في استنزاف البالد.
ول��م يكلف السياسيون أنفسهم حتى
عناء محاولة إخفاء ذلك ،وألقوا اللوم على
بعضهم البعض ،كما أن اخلالفات املستمرة
بني الطوائف الدينية املتنافسة بشأن من
ال��ذي سيُمنح الغنائم ق��د تركتهم عمليا
عاجزين عن احلكم.

ومشكلة لبنان -كما خلصها م��روان
املعشر نائب رئيس مؤسسة كارنيغي
ل��ل��س�لام ال��دول��ي ه��ي أن «ال��ف��س��اد صبغ
مبسحة دميقراطية ،فهو ال يرتكز في رجل
واحد ،بل في كل مكان».
وهذا ما أكده مقال صحيفة إندبندنت بأن
الفساد هوى بلبنان إلى احلضيض ،وأن
انفجار مرفأ بيروت كان مبثابة رصاصة
الرحمة.
وأش��ارت الصحيفة إلى اإلهمال كعامل
رئيسي ثان في هذا االنفجار املروع ،حيث
أملح وزير الداخلية محمد فهمي إلى احتمال
أن االنفجار كان بسبب شحنة ضخمة من
نترات األمونيوم التي ص��ودرت في عام
 2014وخزنت منذ ذلك احلني في مستودع
باملرفأ.
من جانبها ،وصفت تاميز انفجار بيروت
بأنه كارثة نتجت عن «إه��م��ال إجرامي»
وأيضا حكام الدولة الذين خذلوا شعبها
طويال .وأكدت الصحيفة على ضرورة ربط
تقدمي املساعدات ب��اإلص�لاح االقتصادي
واحلكم الرشيد.
وقالت إن الدميقراطيات الغربية لديها
أسباب وجيهة لدعم لبنان بدال من تركه
ينزلق إلى املزيد من فساد احلكم والفوضى،
لكن يجب على احل��ك��وم��ة اللبنانية في
النهاية أن تتحمل مسؤولية إع��ادة هيكلة
االق��ت��ص��اد امل��ري��ض وت��ن��وي��ع ع��ائ��دات��ه.
وأض��اف��ت أن��ه لتأسيس حكم ح��ازم يجب
أن يواجه لبنان أع��داء الدولة الداخليني،
وحتديدا عمالء األسد.

ماكرون يعد اللبنانيني :لن تطال أيدي الفساد مساعداتكم
عدما وص��ل الرئيس الفرنسي
إمي��ان��وي��ل م��اك��رون إل���ى لبنان،
أم��س اخلميس ،ف��ي زي���ارة تعبّر
ع��ن إرادة ح��ازم��ة بالتضامن مع
الشعب اللبناني ،عقب ساعات
م��ن االنفجار امل���زدوج ال��ذي وقع
ال��ث�لاث��اء امل��اض��ي ،وخ �لّ��ف 137
ال وأك��ث��ر م��ن  5000جريح،
قتي ً
تعهّد ماكرون في تصريحات له
من القصر اجلمهوري في بعبدا،
أال تصل امل��س��اع��دات إل��ى األي��دي
الفاسدة في لبنان.
ووص������ل م����اك����رون ال��ق��ص��ر
اجلمهوري بعد جولة تفقد فيها
مرفأ بيروت املنكوب الذي دمرته
االنفجارات قبل ساعات ،وحتدّث
هناك مع عمال إنقاذ في املوقع ،ثم
أكمل جولته في شوارع العاصمة،
فتجمع حوله لبنانيون غاضبون
ي��رددون شعارات غاضبة مثلهم.
كما وعد الرئيس املتظاهرين بأن
باريس ستقترح ميثاقاً جديدا ً،
وأنها ستقدم «صفقة سياسية»
للقيادة في لبنان.

«لبنان ليس وحيدا ً»

وت��زام��ن��ا ً م��ع وص���ول���ه ،غ��رّد
الرئيس عبر تويتر معلناً تأكيده

على التضامن الفرنسي مع اجلرح
اللبناني ،وكتب بالعربية« :لبنان
ليس وحيدا ً».
ك���م���ا أض������اف م����اك����رون ف��ي
تصريحات صحافية أدلى بها حال
وصوله ،أن بالده ستقدم مساعدات
غير مشروطة للبنانيني ،موجهاً
كلمات العزاء لكل أهالي الضحايا
واملفقودين إثر احلادث األليم.
وأعلن أن فرنسا ستنسق مع
األمم املتحدة كي يستفيد منها كل
أبناء لبنان ،مؤكدا ً أنها لن تترك
بيروت مبفردها .ثم تابع أن��ه ال
ميكن إجراء إصالحات في لبنان مع
وجود فساد ،مؤكدا ً أنه سيخوض
حوارا ً صريحا ً مع املعنيني لتحديد
املسؤوليات.
وأش��ار إلى أن الضحية األولى
بهذه املأساة هو الشعب اللبناني،
ألن ب��ي��روت ب��ات��ت ت��واج��ه أزم��ة
سياسية واقتصادية أكبر من قبل.

رسائل ماكرون

ووج����ه م���اك���رون ال��ع��دي��د من
ال��رس��ائ��ل إل��ى الشعب اللبناني
من بينها ترجمة ما كان صرّح به
مصدر دبلوماسي فرنسي عشية
زي��ارة ل��ودري��ان إل��ى بيروت قبل

الرئيس الفرنسي مؤمترا ً صحافيا ً
قبل ال��ع��ودة إل��ى ب�ل�اده .ويشمل
الوفد املرافق ملاكرون إلى بيروت
وزي��ر اخلارجية لو دري��ان الذي
قال في تصريحات متالحقة لعدة
وسائل إعالم فرنسية ،إن ما حصل
في لبنان «ك��ارث��ة كبرى أصابت
بلدا ً شقيقاً ،لبنان مبثابة العائلة
لفرنسا ال��ت��ي ت��ش��اط��ره احل���داد
واملعاناة .في الشدائد األصدقاء
يكونون هنا ونحن هنا».

مرفأ بيروت متفقدا ً ف��رق اإلنقاذ
اللبنانية والفرنسية العاملة هناك.
وت��وج��ه ب��ع��د ذل���ك إل���ى قصر
الرئاسة في بعبدا ،حيث يلتقي
على التوالي رؤس��اء اجلمهورية
واحلكومة ومجلس ال��ن��واب .كما
من املفترض أن يتوجه ماكرون
بعد ذل��ك إل��ى مقر إق��ام��ة السفير
ال��ف��رن��س��ي ،حيث يلتقي ممثلني
ع��ن ال��ق��وى السياسية واملجتمع
امل��دن��ي .وس��ي��وزع قصر اإلليزيه
الحقاً الئحة مفصلة بأسماء مَن
ستشملهم لقاءات الرئيس.
وف��ي ختام ه��ذه اللقاءات ،عقد

ب�����دوره ك����ان حت�����رّك رئ��ي��س
الوزراء الفرنسي ،جان كاستكس،
لتنسيق امل��س��اع��دات إل��ى لبنان،
ف��ت��رأس اج��ت��م��اع�ا ً ض��م ع���ددا ً من
ال��وزراء املعنيني بالقطاعات التي
ستشملها املساعدات ،متوجها ً بعد
ذل��ك إل��ى اللبنانيني عبر تغريدة
قال فيها« :أقولها بقوة وتصميم،
فرنسا ستكون على املوعد لناحية
التضامن والصداقة اللذين يربطان
بل َديْنا».
وتوجّ ه كاستكس الحقا ً إلى مقر
سفارة لبنان في فرنسا حيث التقى
السفير رامي عدوان ودوّ ن كلمة في
سج ّل التعازي.

الواليات املتحدة تخصص مليار دوالر لتوفير  100مليون جرعة من اللقاح

كورونا ..أكثر من  700ألف وفاة عاملي ًا والكمامة
إجبارية في تونس ودول أوروبية
جت����اوز ع���دد ال��وف��ي��ات ج��راء
فيروس كورونا املستجد  700ألف
وف��اة في جميع أنحاء العالم منذ
ظهور املرض أواخر العام املاضي،
في حني تواصل دول عديدة مكافحة
موجات متواصلة من الوباء واتخاذ
تدابير جديدة للوقاية.
وارتفع مجموع حاالت اإلصابة
امل��ؤك��دة مب��رض كوفيد -19الذي
يسببه الفيروس إلى أكثر من 18.7
مليون حالة في كل أرج��اء العالم،
ت��وف��ي منها ح��وال��ي  705آالف،
وتعافى  11.9مليونا ،وفقا ملنصة
ورلدوميتر اإلحصائية التي تتابع
انتشار الوباء.
وال تعكس أرق����ام اإلص��اب��ات
املؤكدة سوى جزء صغير من العدد
احلقيقي للمصابني بالعدوى ،إذ
ال جتري بعض البلدان فحوصات
سوى للحاالت شديدة اخلطورة،
كما أن العديد من البلدان الفقيرة
لديها ق��درات محدودة على إجراء
الفحوص.
وتبقى ال��والي��ات املتحدة أشد
الدول تضررا من حيث عدد الوفيات
الذي بلغ عندها أكثر من  160ألفا -
بحسب ورلدوميتر -تليها البرازيل
بحوالي  96ألفا ،واملكسيك بـ48
ألفا ،وبريطانيا بـ 46ألفا ،والهند
بنحو  40ألف وفاة.

الكمامة والعقوبات

في غضون ذلك ،تقوم دول عدة
باتخاذ إج���راءات جديدة ملكافحة
الوباء والتخفيف من أضراره ،ومن
بينها تونس التي أعلنت فرض

ارتداء الكمامات الواقية في األماكن
العامة.
وقال وزير الصحة في حكومة
تصريف األع��م��ال محمد احلبيب
ال��ك��ش��و ف���ي م��ؤمت��ر ص��ح��ف��ي إن
«وض��ع وسائل احلماية وخاصة
الكمامات إج��ب��اري وسيتم إق��رار
عقوبات (للمخالفني) وغدا سيكون
هناك مجلس وزاري إلقرار نوعية
العقوبات» .وف��ي املجمل أحصت
تونس  1585إص��اب��ة منذ مطلع
مارس املاضي من بينها  51وفاة.
ومنذ  27يونيو املاضي أعادت
تونس فتح حدودها وزادت وتيرة
ال���ع���دوى ب��س��ب��ب ذل����ك ،ح��ي��ث مت
تسجيل  346إصابة واف��دة و66
حالة محلية منذ ذلك احل�ين ،منها
 26حالة بني العاملني في مطار

تونس قرطاج بالعاصمة.
وق���ال وزي���ر الصحة «ل��م نعد
نتحمل غلق احل���دود واالقتصاد
ال يحتمل» .ون��ب��ه إل��ى أن «أكبر
ع��دو ه��و ال��ت��راخ��ي وع��دم احترام
البروتوكول».
وف���ي م��ن��اط��ق أخ����رى يستمر
تخفيف إجراءات اإلغالق ،إذ أعلنت
سلطنة ع��م��ان ال��ي��وم رف��ع قيود
االنتقال بني احملافظات اعتبارا من
السبت املقبل ،وتقليص ساعات
حظر التجول لتصبح من  9مساء
إلى  5صباحا ملدة أسبوع اعتبارا
من السبت ،لكنها أبقت على إغالق
محافظة ظفار.

حتذيرات فرنسا

وف��ي أوروب���ا ،ق��ررت دول عدة

ترامب :انفجار بيروت
رمبا يكون حادث ًا

اجتماع ومساعدات

الرئيس الفرنسي ماكرون

أسبوعني من أن «لبنان ليس قضية
خاسرة ،وأن تركه وحيدا ً سيكرّسه
ساحة لآلخرين».
ك��م��ا أن زي����ارة م���اك���رون ،مبا
ت��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه م��ن ت��ض��ام��ن مع
الشعب اللبناني ،ستشكل دعماً
معنوياً كبيراً للبنانيني الذين
ش��ع��روا م��ؤخ��را ً أن��ه��م متروكون
ملصيرهم.
وأبلغ مصدر في قصر اإلليزيه
ع���ن ب��رن��ام��ج زي�����ارة م���اك���رون،
حيث استقبله الرئيس اللبناني
ميشال عون ،وتوجه ماكرون فور
وصوله إلى املنطقة املنكوبة في

وصفه سابق ًا بالهجوم

أن جتعل ارت��داء الكمامة إجباريا
في ظل اخلشية من جتدد موجات
الوباء ،وال سيما في فرنسا.
وقالت السلطات الفرنسية إن
الكمامة ستكون إلزامية اعتبارا من
األربعاء في أكثر املناطق ازدحاما
ف��ي مدينة ت��ول��وز ج��ن��وي غربي
فرنسا ،كما سيفرض هذا اإلج��راء
قريبا في باريس ومدن أخرى.
ويتصاعد التوتر لدى احلكومة
ال��ف��رن��س��ي��ة م��ع حت��ذي��ر املجلس
ال��ع��ل��م��ي ،ال���ذي ي��ق��دم النصائح
للسلطات في التعامل مع األزم��ة،
الثالثاء من احتمال «عودة انتشار
الفيروس بدرجة عالية» بحلول
خريف  2020بعد عطلة أغسطس
اجلاري.
وفي تقييم أعدّه للحكومة ،حذر

املجلس من أن «الفيروس ينتشر
بشكل أك��ث��ر ن��ش��اط��ا ،م��ع زي���ادة
التخلي ع��ن التباعد االجتماعي
والقيود».
وف���ي ه��ول��ن��دا أي��ض��ا ف��رض��ت
السلطات وضع الكمامات اعتبارا
م��ن األرب��ع��اء ف��ي «احل��ي األحمر»
الشهير في أمستردام ،وفي األحياء
التجارية مبدينة روتردام.
أما احلكومة اإليرلندية فقررت
تأجيل امل��رح��ل��ة األخ��ي��رة م��ن فك
اإلغ�لاق العام ،التي تشمل إع��ادة
فتح جميع احل��ان��ات وال��ف��ن��ادق،
وأعلنت أن الكمامة ستكون إلزامية
في املتاجر ومراكز التسوق اعتبارا
من  10أغسطس احلالي.
من جانبها ،خصصت احلكومة
األميركية أكثر م��ن مليار دوالر
لتوفير  100مليون جرعة من لقاح
كورونا .وقالت شركة جونسون
آن��د جونسون ،إن لديها اتفاقية
بقيمة مليار دوالر لتزويد احلكومة
األميركية بنحو  100مليون جرعة
من اللقاح املرتقب.
وفي سياق متصل ،قالت شركة
 ،Modernaإنها تتوقع تسجيل
 30.000شخص في جتربة اللقاح
ال��ذي تعمل عليه الشركة الشهر
املقبل.
وبينما ينتظر العالم لقاحً ا ميكن
أن يعيد فتح امل��دارس والشركات
بالكامل ،يقول الدميقراطيون في
أم��ي��رك��ا وامل��ف��اوض��ون م��ن البيت
األب��ي��ض ،إن��ه ميكن التوصل إلى
صفقة حتفيز أخرى بحلول نهاية
األسبوع.

الرئيس األميركي ترامب

جتنب الرئيس األميركي دونالد ترامب
اإلفصاح عن تقديره الشخصي لسبب
االنفجار الضخم في مرفأ بيروت.
وأسفر االنفجار -ال��ذي وقع في مرفأ
بيروت الثالثاء -عن  137قتيال ونحو 5
آالف جريح ،إضافة إلى عشرات املفقودين
وتشريد حوالي  250ألفا.
وقال ترامب إنه «ال ميكن ألحد أن يقول
حاليا ما إذا كان االنفجار املدمر الذي وقع
في بيروت كان نتيجة هجوم أو نتيجة
حادث» .وأشار إلى أن ما حدث في بيروت
ال يزال غير واضح ،وذلك على الرغم من
أن السلطات اللبنانية قالت األربعاء إن
االنفجار في العاصمة نتج عن تخزين
 2750طنا من نترات األمونيوم داخل
مستودع في مرفأ بيروت «من دون أي
تدابير وقائية».
وال��ث�لاث��اء ،ق��ال ت��رام��ب إن جنراالت
أميركيني -لم يسمهم -أبلغوه بأن انفجار
بيروت سببه «قنبلة من نوع ما» ،مضيفا

«يبدو كأنه اعتداء رهيب» .لكن الرئيس
األم��ي��رك��ي اعتبر أن ال��س��ؤال ع��ن سبب
االنفجار ال يزال بال إجابة ،وتعهد بتقدمي
دعم للبنان .وقال «أستطيع أن أخبركم
ب��أن ال��ذي حصل -مهما يكن -ه��و أمر
رهيب ،لكنهم ال يعرفون حقا ما هو ،ال
أح��د يعرف حتى اآلن» .وت��اب��ع ترامب
«سمعت كال األمرين ،سمعت أنه حادث،
وسمعت أنها متفجرات».
وف��ي وق��ت سابق -وف��ي تعارض مع
ما قاله ت��رام��ب -استبعد وزي��ر الدفاع
األميركي م��ارك إسبر أن يكون تفجير
بيروت نتيجة قنبلة .وذهب كبير موظفي
البيت األبيض مارك ميدوز إلى القول إن
احلكومة األميركية ال تستبعد متاما أن
يكون االنفجار نتيجة عمل مدبر.
وقال إسبر في منتدى أسنب لألمن «ما
زلت أتلقى معلومات بشأن ما حصل» في
بيروت ،مضيفا أن أغلبية الناس يظنون
أنه حادث.

بومبيو :سنكشف عن تدابير
لدعم لبنان في األيام املقبلة

وزير اخلارجيّة األميركي

عرض وزير اخلارجيّة األميركي ،مايك
بومبيو ،مساعدة لبنان ،في مكاملة هاتفية
مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب،
معربا عن التزام ب�لاده الثابت ملساعدة
الشعب اللبناني ف��ي مواجهة عواقب
االنفجار املروع.
وأض����اف «ب��وم��ب��ي��و» خ�ل�ال مؤمتر
صحافي الح��ق��ا ،إنّ ال��والي��ات املتحدة
ستكشف عن تدابير لدعم لبنان في األيام
املقبلة.
م��ن ج��ه��ت��ه ،ع��ب��ر ال��ب��ن��ك ال��دول��ي عن
استعداده حلشد م��وارده ملساعدة لبنان
بعد االنفجار الهائل الذي أودى بالعشرات
وخلف آالف اجل��رح��ى ود ّم���ر ج���زءا ً من
ب��ي��روت .وأك��دت املؤسسة قدرتها على
استخدام خبراتها «إلجراء تقييم سريع

ل�لأض��رار واالح��ت��ي��اج��ات ووض��ع خطة
إلع��ادة اإلعمار وفق املعايير الدولية»،
حسب بيان صادر عنها األربعاء.
واقترحت «تبادل الدروس واخلبرات
من كل أنحاء العالم في إدارة عمليات
التعافي وإع��ادة اإلعمار بعد الكوارث».
كما ش��دد البنك ال��دول��ي على أن��ه ميكنه
«امل��ش��ارك��ة ب��ف��ع��ال��ي��ة ف��ي م��ن��ص��ة مع
شركاء لبنان ،حلشد الدعم املالي ،العام
واخلاص ،من أجل إعادة اإلعمار.
وقال البنك إنه «شريك لبنان منذ فترة
طويلة» ،مشددا على استعداده «إلعادة
برمجة امل����وارد احل��ال��ي��ة واستكشاف
متويل إضافي» .وكان البنك الدولي منح
لبنان في أبريل قرضا ً قيمته  120مليون
دوالر لدعم قطاع الصحة.

