
 البرنامج(  )حوار

 األيديولوجيا والتأثير 

 يبدا بنغمة البداية للبرنامج ثم يستفتح 

 

حوارنا  حلقاته، مع اول  مرحبا بجميع المشاهدين لبرنامجنا الحواري وبركاته، السالم عليكم ورحمة هللا  :المذيعة -

  )انفجاربداية عن قضية جالت العقول هذه الفترة وألمت العديد من القلوب خصوصا قلوب أهل لبنان أال وهي  

استضفنا لهذا اليوم عدة ممثلي  ف ارواحهم، ورحم هللا من اخذت  ةمرفأ بيروت( عافى هللا من اصابتهم هذه الكارث

 فأهال بهم.  عنها، صحف عالجت هذه القضية لتتحدث 
 فجعة. هذه القضية الحول اهال بك ويشرفنا جميعا ان نعرض وجهة نظرنا  : الصحفممثلي  أحد -

يبدأ المشهد )بعده، أوال سنعرض مشهد من المشاهد المؤثرة لهذه القضية ثم سنبدأ نقاشنا   ذلك، يسرني  المذيعة: -

ما   االنفجار، عن سبب هذا  ذاولكن ما الناس، فجع هذا االنفجار العديد من لقد  وينتهي( كما رأينا في هذا المشهد

 ام غير ذلك؟ ا هو رأيكم هل تعتقدون انه كان متعمد
فقد ورد انه هناك كمية من المادة   متعمد، في الحقيقة نحن كصحيفة المستقبل نرى انه غير  :صحيفة المستقبل -

ولكننا ما  ، الكارثة نتجت هذه  جهة المختصةمن ال لإلهمالالخطرة بالمرفأ أال هي األمونيوم لذلك نرجح انه نتيجة 

 ننتظر جواب التحقيق الفرنسي. زلنا  
لمخبر  انه متعمد الن ا  فترضعربية ن دي ايعلى العكس تماما في صحيفتنا اس عربية:   دي اياس  صحيفة -

ان االنفجار ناتج من قصف اسرائيلي واضح لشحنه صواريخ تابعه  قال  -قهوجي -العسكري رئيس مركز الشرق 

قد حدثت عدة انفجارات   كذلك ، التبرير لحزب هللا وان هذا الموقف يضع حزب هللا في موقف حرج يلزم عليه 

 . سابقة

 لألمر؟ نظرتكم  ماذا عن صحيفة الجزيرة ما هي ايضا، وصحيفة الجمهورية داعمة لرؤيتكم   ذلك، أرى  المذيعة: -
لسنا متيقنين حتى االن إال انه أيا كان المتسبب فهو له عالقة بأحد الرؤساء اللبنانيين سواء كان    صحيفة الجزيرة: -

  بداية تسميةجارات النووية ومن هنا  االنف أكبر أحد ألنهوربما ان كان حادثا فهو حادث استثنائي  ال،إرهاب ام 

 مدينة بيروت بالمدينة المنكوبة. 
أوجه سؤالي االن لصحيفة اندبندنت قرأت في معالجتكم  سريعا، من هذه االزمة  نتمنى لهم التعافي المذيعة: -

 بظنكم؟  ما هو السبب مدة،رفض لبنان للتحقيق الدولي وقامت بتغيير القاضي المسؤول عن القضية بعد 
  قراره، ضحايا االنفجار فلربما يكون متحيزا في  أحدزعمت اكتشافها بأن القاضي كان  ألنها صحيفة اندبندنت: -

المسؤولية سواء عن تخزين   قل عن صحيفة فرنسية الى ان بدري ضاهر يتحمل ومن ناحية سبب االنفجار نن

المادة استخرج من العنبر قبل االنفجار وعلى   بأن جزءاً مناالمونيوم او التلكؤ في التخلص منه رغم معرفته 

 مراحل. 

وبخصوص القاضي تحدثت صحيفة النهار ايضا عن امر   المسؤولية، هناك سبب لتحمل إن  أرى، انا  المذيعة: -

 فيه؟ فما كان رأيهم  الموضوع، يخص هذا 
  لقضية، ابأن النائب العام القاضي غسان عويدات يتجه إلى عرض تنحيه عن ملف لقد تحدثنا  صحيفة النهار: -

تنحي القاضي عن النظر في الملف عند وجود إفادة مماثلة في قضية ينظر فيها  ب نص للقانون الذي ي ااحترام

في حال طلب المحقق العدلي القاضي فادي صوان االستماع إلى إفادة الوزير السابق   ، عدليا بصفته مدعيا عاما 

 غازي زعيتر لصلة القربى بينهما كونه زوج شقيقته. 
بعدما ذكر جميع الضيوف ارائهم   القضيةهذه لقرار بخصوص يبدو انه سيكون امرا صعبا الخذ االمذيعة:  -

  وبهذا تنتهي حلقتنا  وتعود بيروت لسابقها ان تنتهي األمور على خير وسالم  نأمل وباألخير  ، المتحيزة  اتهمواتجاه

الى حلقة   بوددمتم  أيضا، في )األيديولوجيا والتأثير( شاكرين للضيوف تعاونهم واجابتهم وللمشاهدين  االولى

 . قادمة وقضية أخرى
 

 نغمة النهاية.


