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تقرير
تطوع طالب «األي سي»
لتزيني صناديق تبرعات
عينية ( مروان طحطح)

غريغوار حداد:
«إحكو بالعربي»
في النسخة الثالثة ملهرجان
العمل املدني والتطوعي،
احتفت الجامعة األميركية
باملطران غريغوار حداد
لكونه «جزءًا من حركة
التغيير نحو نظام أكثر
عدالة وأكثر إنسانية
وعابر للطبقات والفئات
االجتماعية» .ووعدت
الجامعة بانخراط أهلها في
لجنة تنسق مع تيار املجتمع
املدني ،على خلفية انفتاح
الطالب على محيط الجامعة
والجوار والتزامهم قضايا
مدينتهم ومجتمعهم

فاتن الحاج
دعوة الجامعة األميركية إلى الحوار مع
امل �ط��ران غ��ري�غ��وار ح ��داد ل��م ّت �ج��ذب ،على
م��ا ي�ب��دو ،ال�ط�لاب .ه��ؤالء ف��ض�ل��وا التنقل
ب�ين ال�ص�ف��وف وال�ب��اح��ات على الحضور
إل � ��ى ق ��اع ��ة ب �ط �ح �ي��ش ح �ي ��ث ك � ��ان مركز
االل �ت��زام امل��دن��ي وخ��دم��ة املجتمع يحتفي
ع �ل��ى ط��ري �ق �ت��ه ب �م��ؤس��س ت �ي��ار املجتمع
امل��دن��ي وال�ح��رك��ة االج�ت�م��اع�ي��ة .وم��ع ذلك،
أغنت استضافة املركز للمطران ،افتتاح
النسخة الثالثة من مهرجان العمل املدني
وال �ت �ط��وع��ي ال � ��ذي ي �س �ت �م��ر ح �ت��ى مساء
اليوم ،في محيط مبنى «الوست هول».
امل �ط��ران نفسه الح��ظ امل�ش��ارك��ة الضئيلة
ل�ل�ش�ب��اب ،ف��أوص��ى ال �ح��اض��ري��ن بتعميم
رسائله عليهم ،أو  .Messagesقالها حداد
باإلنكليزية قبل أن يعتذر متوجهًا إلى
امل�ن�ظ�م�ين« :إن �ت��و الزم ت�ح�ك��وا بالعربي،
ف� ّ�ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ة ص��وف �ت �ه��ا حمرا
ألن �ه��ا أم�ي��رك�ي��ة ،وأم �ي��رك��ا وي��ن م��ا راحت
سمعتها ع��اط�ل��ة» .وي�ط��ال��ب امل�ط��ران أهل
ال �ج��ام �ع��ة ف ��ي ب� �ي ��روت ب �ت �ق��دي��م نموذج
مختلف« ،ف�ت�ك��ون��ون أم�ي��رك�ي�ين ملبننني
أي ال تأتيكم التعليمات من فوق ،ويجب
أن ت �غ� ّ�ي��روا ال��ذه�ن�ي��ة ال �س��ائ��دة فتشركوا
أميركا
جامعتكم ف��ي ه��ذا ال �ن �م��وذج ،ب��ل ّ
ك �ل �ه��ا» .ل�ك��ن ال��رج��ل ي �ع��ود وي��ؤك��د أن ��ه ال

خسائر أبيدجان :عليه العوض
منهال األمين

ّ
نية تعويض خسائر اللبنانيني موجودة لدى الدولة (ايسوف سانوغو ــ اف ب)

ً
ل��م تنجز أي جهة حتى ال�س��اع��ة ،رسمية
كانت أو خاصة ،مسحًا بخسائر اللبنانيني
في ساحل العاج ،باستثناء ما تعكف عليه
غرفة التجارة والصناعة اللبنانية هناك،
وال �ت��ي ت��أس�س��ت م�ن��ذ س�ن��ة ت�ق��ري�ب��ًا ،لكي
تكون إط��ارًا جامعًا للهيئات االقتصادية
ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ف��ي أب �ي��دج��ان ،ب�ح�س��ب م��ا قال
لـ«األخبار» السفير اللبناني علي عجمي.
ويؤكد رئيس الغرفة ج��وزف خ��وري أننا
«طلبنا من املؤسسات واملحال واملصانع
ت ��زوي ��دن ��ا ب� �ل ��وا ًئ ��ح ت �ت �ض �م��ن خسائرها
ج�م�ل��ة وت �ف �ص �ي�ل�ا» .ل �ك��ن ،ه ��ل ه �ن��اك نية
للتعويض؟ «النية موجودة» ،يرد خوري.
ه � ��ذا م ��ا وع� � ��دت ب ��ه ال �ح �ك��وم��ة العاجية
ال�ج��دي��دة .لكنه يستدرك أن األم��ر صعب،
وال أحد يمكنه االضطالع بمهمة جسيمة

كهذه« ،ال األمم املتحدة وال حكومة ساحل
العاج ،وال الدولة اللبنانية طبعًا».
خوري بأن الحكومة الفرنسية
فيما يجزم ً
ت�ح��رك��ت ف�ع�لا ُللتعويض ع�ل��ى الشركات
ال� �ف ��رن� �س� �ي ��ة ،وق � ��دم � ��ت م� �س ��اع ��دة عاجلة
للحكومة العاجية بقيمة أربعمئة مليون
يورو ،علمًاً بأن الشركات اللبنانية كانت
أكثر عرضة للسرقة والسلب والتخريب.
ّ
وق��درت أوس��اط الجالية الخسائر بمئات
م�ل�اي�ي�ن ال� � � � � ��دوالرات .وت �ت ��رك ��ز الخسائر
بحسب خ��وري ف��ي ّ«ال�ش��رك��ات الصغيرة
واملتوسطة ال�ت��ي تمثل نحو سبعني في
املئة م��ن مجموع امل��ؤس�س��ات اللبنانية».
ول�ح�ق��ت ب��ال�ق�ط��اع ال�ص�ن��اع��ي (اللبناني)
خسائر تشغيلية كبيرة بسبب التوقف
ع��ن اإلن �ت��اج ألس��اب�ي��ع ط��وي�ل��ة ،وم ��ا زالت
عجلة امل�ص��ان��ع اللبنانية م�ت��وق�ف��ة حتى
ال �ي ��وم .وي��رج��ح خ ��وري ان �ط�ل�اق األعمال

ال� �ت� �ج ��اري ��ة وال �ص �ن ��اع �ي ��ة ب � �ص� ��ورة شبه
ط�ب�ي�ع�ي��ة خ�ل��ال أس �ب ��وع�ي�ن .وف �ي �م��ا يرى
امل��دي��ر ال �ع��ام للمغتربني هيثم جمعة أن
خ �س��ائ��ر ال �ق �ط��اع ال �ص �ن��اع��ي ل ��م تتجاوز
 2أو  ،%3ف � ��إن ال �خ �س��ائ��ر التشغيلية،
ب�ح�س��ب خ� ��وري ،ت �ج��اوزت  60إل ��ى .%70
وع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د امل � �ي� ��دان� ��ي ،ف � ��إن أجواء
أبيدجان واملدن العاجية بدأت تميل نحو
االستقرار تدريجًا ،وخصوصًا مع انتشار
قوات عسكرية نظامية من شرطة وجيش
في الشوارع واألحياء ،وفق خوري ،الذي
يشير إل��ى أن امل�ص��رف امل��رك��زي سيعاود
ً
ابتداء من اليوم ،وفي ذلك مؤشر
نشاطه
م�ه��م الس �ت �ع��ادة ال � ��دورة االق �ت �ص��ادي��ة في
ال �ب�ل�اد ع��اف �ي �ت �ه��ا ،وال س�ي�م��ا ب �ع��د إعادة
اف �ت �ت��اح امل �ص ��رف األف��ري �ق��ي امل ��رك ��زي في
ال �س �ن �غ��ال ،ال� ��ذي ي��رت �ب��ط ب ��دورت ��ه املالية
املصرف املركزي العاجي.

ّ
الفلسطينيون يعتصمون في حضن األونروا
قاسم س .قاسم
كان لألونروا أمس موعد مع أبناء مخيم
الجليل .جاء الفلسطينيون من مخيمهم
ال �ب �ع �ي��د ف� ��ي ال� �ب� �ق ��اع ل �ي �ع �ت �ص �م��وا أمام
امل��رك��ز الرئيسي للوكالة ف��ي منطقة بئر
ح�س��ن .ه��ؤالء ك��ان��وا ق��د اعتصموا مرارًا
وت�ك��رارًا أم��ام مراكز األون��روا في املخيم،
لكن على م��ا ي�ب��دو ،الرسالة التي أرادوا
إي �ص��ال �ه��ا ل��م ت �ص��ل ال ��ى امل �ق��ر الرئيسي
ف��ي ب �ي��روت ،ل��ذل��ك ّ
تحملوا ع�ن��اء الرحلة
إلسماع
م��ن ال �ب �ق��اع ال ��ى ب �ي ��روت ،وذل� ��ك
ً
أص��وات �ه��م وإي �ص ��ال م�ط��ال�ب�ه��م مباشرة
ال��ى س�ل�ف��ات��وري ل��وم �ب��اردو امل��دي��ر العام
ّ
ل�ل�أون ��روا .امل�ع�ت�ص�م��ون ل��م ي �ق��دم��وا ،كما

ج� ��رت ال� �ع ��ادة ف ��ي اع �ت �ص��ام��ات سابقة،
م�ج��رد م��ذك��رة ت�ط��ال��ب بتحسني القطاع
ال�ص�ح��ي ف��ي ال��وك��ال��ة .ه��ذه امل ��رة حملوا
مرضاهم ،ووضعوهم أمام مبنى الوكالة
ل �ي �ع��اي��ن ل ��وم �ب ��اردو ب�ن�ف�س��ه م ��ا يعانيه
ّ
ه��ؤالء .امل��رض��ى ال��ذي��ن ح�ض��روا ل��م يتعد
ّ
عمر أكبرهم س��ت س�ن��وات .أم��ا األمراض
التي يعانيها هؤالء ،فكانت تفرض على
األه��ل إبقاءهم في منازلهم ،مهما كانت
ال�ق�ض�ي��ة ال�ت��ي ج ��اؤوا م��ن أج�ل�ه��ا نبيلة.
ي �ق��ف امل�ع�ت�ص�م��ون أم� ��ام م��رك��ز الوكالة،
يهتفون «ال�ش� ُع��ب ي��ري��د إس�ق��اط املدير».
لحظات حتى تفتح لهم أب��واب األونروا،
ل� ُ�ي �س �م��ح ل �ه��م ب��ال��دخ��ول خ �ل��ف األسوار
املرتفعة التي تحيط باملبنى ،واالعتصام

ف��ي ع�ق��ر دار ال��وك��ال��ة .ي�ن�ض��م لومباردو
يسمع
إل��ى املعتصمني ً .ي��ري��د ال��رج��ل أن
ّ
مطالبهم مباشرة .مشاركة الرجل تستفز
الحضور أكثر .تتدافع النسوة باتجاهه
وه��ن يصرخن َب��ه .تقترب آم��ال خطيب،
وهي والدة ّ
ملعوقني يحتاجان إلى عالج.
حملت الخطيب ابنتها ،أما ابنها الثاني،
فبقي في املنزل ،ول��م تستطع اإلتيان به
ألنه «يعاني ضمورًا في العضالت» ،كما
تقول .تقترب املرأة من لومباردو وتصرخ
ب��ه« :ف��ي بلدكم هل يتركون املعوقني بال
استشفاء؟ هل تتركون األطفال املعوقني
دون علم؟» ،تسأل امل��رأة .تشرح الخطيب
ما تعانيه ابنتها ،التي لم تبلغ من العمر
س ��ت س� �ن ��وات ،م ��ن «ض �م ��ور ف ��ي الدماغ

ينسحب لومباردو إلى
حدة
مكتبه بعد ازدياد ّ
التوتر بين المعتصمين

ّ
واملخيخ ،وعالجها الشهري يكلف مليونًا
ونصف مليون ليرة ،تدفع األون��روا منه
 300ألف ليرة فقط» .تنسحب املرأة بعيدًا
ع��ن مكان التجمع ،يقترب رج��ل آخ��ر من
ل��وم �ب��اردو .ي��دف��ع ول �ي��د ع �ط��ور الكرسي
املدولب ال��ذي تجلس ّ
عليه ابنته .الفتاة

ت �ع ��ان ��ي «ال� ��روم� ��ات � �ي� ��ز ،وه � ��و أق � � ��وى من
ال��روم��ات �ي��زم» .ي�ش��رح ع�ط��ور ك�ي��ف أن��ه ال
ي�س�ت�ط�ي��ع االل� �ت ��زام ب�ع�م��ل م �ح��دد لكونه
م �ض �ط �رًا إل ��ى ال �ب �ق��اء ق ��رب «اب �ن �ت��ي التي
تحتاج إل��ى تقويم ساقيها» يقول .هنا،
ي �ح��اول ل��وم �ب��اردو إل �ق��اء ك�ل�م��ة ليشرح
فيها الخطوات التي ستقوم بها الوكالة.
يمنعه املعتصمون من ذلك ،يجددون رفع
شعارهم «الشعب يريد إس�ق��اط املدير».
ي �ن �س �ح��ب ل ��وم� �ب ��اردو إل� ��ى م �ك �ت �ب��ه ،بعد
ّ
ازدياد حدة التوتر بني املعتصمني الذين
ّ
كونوا حلقة من حوله .ينتهي االعتصام،
ي �ع��ود ال�ج�م�ي��ع إل ��ى ال �ح �ي��اة الطبيعية،
الفلسطينيون إلى مخيماتهم ،واألونروا
ومديرها إلى األزمة املالية.

