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ËdO� w� wF�U��« w�uJ��« Íd�d��« oO�— vHA��� q�b� ÂU�√

s� qzU� ö� rKJ��Ë ÃdÒ H�� fOzd�« ULO� dC��� Y�b��« r�UF�«
bF� oK�� r� „—u�uO� Ê√ Î «b�R� ¨Áœu�Ë s� Î U�O� cHM� Ê√ ÊËœ
fHM��« …eN�_ W�U��« f�Q�
w�Ë ¨W�Uzd�« s� …b�U�� Í√
Ò
ÆWLIFL�« œ«uL�«Ë WO�«u�« WFM�ú�Ë
w� ÊUM�� VO�d� wI� W??�U??≈ 318 qO��� l??� ¨ÊUM�� w??�
œb� wI�Ë ¨56 W��dL�« w� U�Uù« œb� V�� ¨wL�UF�« rK��«
¨wL�UF�« wD�u�« ‰bFL�« ÊËœ ÊUJ��« œbF� W��M�U� sO�UBL�«
53¨6 q�� wD�Ë ‰bF� q�UI� ÊuOKL�U� W�U≈ 47 W��M�
fL��« ‰Ëb�« vK� r�UF�« —UE�√ e�Ò d� ULMO� ¨WL�� ÊuOK� qJ�
œb� w�UL�≈ f�öO� U�d�� ÂÒbI��Ë ”ËdOH�« UNO� e�d�� w��«
Ÿu��_« Èu� U�bF� ¨ÊuOK� nBM�« r�— sOK��L�« sO�UBL�«
»UB� ·ô¬ 410 q??√ s??�Ë ¨Êu??O?K?� l??�d??�« r??�— w??{U??L?�«
UO�U��≈Ë U�dO�√Ë UO�UD�≈ XK�� ¨WK�U� W�U≈ 290Ë ¨q���
Ò
sO�UBL�« w�UL�≈ qJA� ULMO� ¨ÎUH�√ 190 UNM� U��d�Ë UO�UL�√Ë
‰Ëœ w�U� q� w� Î UH�√ 40 Ë ¨ÎUH�√ 250 Î UF� U�dO�√Ë U??�Ë—Ë√ w�
sOB�« XF�«d� ULMO� ¨”ËdOH�« —UA��« s� w�UF� w��« r�UF�«
bF� V�«d� WO�uM��« U�—u�Ë Ê«d�≈ XK��Ë wL�UF�« ‰Ëb��« s�
ôU� œbF� U��d�Ë UO�UD�≈ ÂbI�� YO� ¨fL��« ‰Ëb??�« Ác�
¨ U�Uû� WFH�d� …b??�b??� ÂU?? �—√ qO��� q??«u??�Ë ¡UHA�«
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á©°SGh º«≤©J äÓªM ..zÉfhQƒc{ á¡LGƒe »a z»eƒ≤dG{
©7≠6 qOUH��«®
AGójƒ°ùdG »ah ¢SÉ«dGQÉe º«îe »a

q�bM� dU�
UL� ¨ÊuKL�� w��« ¡U��_« r�� fOzd�« W�Ëœ U� ·dF� ≠
¨UNKL� X�� bK��« ¡uM� w��« W��dL�« U�“_« jG{ ·dF�
Q�K� U�“_« w� p�√ rKF� UMMJ� ¨WO�ËR�L�« VK� w� r��√Ë
w� —u�_« l{u� q�√ W�—U� q�Ë ¨W�Ëb�« …dJ� s� Y�U� q�
¨WC�dL�« U�u�H�«Ë …dOGB�« UO�e��« Ã—U??� UN�UB�
Ê«uM� ¨UL�e�— X�√ sO�«uMF� U�UCI�« j��d� U�bM� nOJ�
Ê≈Ë ¨w�UOM�« fK�L�« u� ÌÊU??� Ê«uM�Ë ¨W�ËUIL�« u� ‰Ë√
„d{U�Ë p��—U� w� q�L� U� W�e�— dB��� Ê√ b�√ œ«—√
¨ÎU�UB��« ULNM� b�√Ë ¨pO�≈ ULNM� »d�√ b�Ë UL� ¨sO�«uMF�
ÆpOF�Ë pMOI�Ë p�dO�L�
w��« WO�UI��«Ë WO�u�UI�«Ë WO�UO��«Ë W�dJH�« v{uH�« ≠
qOLF�« V�dN�� WDO�L�« U�U���ô«Ë ·ËdE�« UNO�≈ œÒ √
w�UM�� wM�Ë qJ� r�_U� X���� UL� p�L�¬ ¨Í—u�UH�« d�U�
W�UL�Ë ¡UCI�« sOB��Ë …œUO��« ÂuNHL� p�L�� ¨h�d�
w� ÂuL�� d�M�� ÊuFD� t�Q� dFA� ¨WOM�u�« W�«dJ�«
wzUCI�« —«dI�U� ÆUN��dJ�� vF�Ë UN� s�¬ w��« rOI�« lOL�
…—uD� sJ� ¨ÍdJ�F�« V�dN��« s� …—uD� qI� ô V�dN�
s�«d� W�—u�� W��R� W�UNL� X��
Ò UN�√ v{uH�« Ác�
¨Vz«uA�« s� UN�OIM�Ë W�Ëb�« ¡UM� w� U�—Ëœ vK� ÊuO�UM�K�«
‰öI��« ‰u� Èd�� WK��√ XL�—Ë ¨¡UCI�« W��R� w�Ë
ÂU�√ s�� –S??� Æw??{U??I?�« ‰öI��« tL�d�� Íc??�« ¡UCI�«
…—uD�Ë ¨WKI��� WOzUC� bÌ �Q� wM�u�« UMM�_ dOD� ‚«d��«
WÒOF�dA�Ë WÒO�u�U� »uI� s??� XKK�� UN�√ v{uH�« Ác??�
ËbF�« l� q�UF��« U�UC� vK� s�e�« —Ëd??� WF�—c� qB��
Ác� X�U�Ë Æ¡UCI�« ÂU�√ W�ËdDL�« U�UCI�« dzU�� …u�√
‘uÒ A� ¨ ôƒU��� Î U�U�Ë U�UN�ô Î U��� WO�UO��« v{uH�«
¨U�ƒUI��« sJL� s�√ s�Ë ¨WIOI��« ‰u� ÂUF�« Í√d�« UNF�
WOM�√ v{u� `�ö� dN�Ë ¨t�uB� Ê√ sJL� s�Ë o��«Ë
ÊUM�K� bF� r� ¨WO�u�UI�«Ë WO�UO��« v{uH�« Ác� ‰ö� w�
r� U� ¨UNOD�� vK� …—bI�« t� jO�� W�—U� s� d��Q� »uJML�«
qFHO� ¨q���« UN� oOC� U�bM� ”UM�« t� Q�K� ¨—œU� b�√ rI�
Æ—UE�_« „u�� t��� Ê√ wFO�D�«
ÊUJ� ¨tKF� V�� U�
Ò
s� ¨o��« ŸUO{ dD�Ë WIOI��« ŸUO{ ¨fOzd�« W??�Ëœ ≠
U� dD�√ s�Ë ¨rOLB�« w� WOM�u�« UM�Ëd� fL�
Ò U� dD�√
s�Ë ¨tJ�UL� VOB�Ë ¨t�I� Ÿe�e�Ë lOL��« —UJ�√ ‘uÒ A�
UN�UB� w� ozUI��« l{u� YO� v�≈ nKL�« «c� œ«œd��« ÊËœ
UO�ËR�L�« —uK���Ë ¨÷uLG�« wH�M�Ë ¨ U��öL�« nAJ�Ë
¨—uBI�« w�ö� `O�� w��« UOu��« ZCM�Ë ¨nFC�« ◊UI�Ë
q�bL�« qF�Ë ¨…uI�« ◊UI� s� dO�J�« »UB�Ë dO�J�« v�«b�O�
oOI�� WM�� lC� ÊQ??� u??� oHM�« «c??� s??� ÃËd�K� V??�?�_«
U�Òœd���Ë ¨WK��_« q� ÕdD�Ë ¨qOUH��« q� vK� U�b� WÒO�UO�
¨W�uKDL�« oOI���« WM��Ë ¨Â_« W��RL�« v??�≈ Ÿ—UA�« s�
…—«œù« WM�� W�O�d�Ë WGO ¨ÎU�u{u�Ë ÎöJ� UNO�U�� UL�—
ö� ¨w�UM�K�« nOD�« Ê«u�√ qJ� l�U��« UNM�uJ�� WO�UOM�« ‰bF�«Ë
ÆfOO��� WN��Ë pOJA�� ÎôU�� wI��
W�K�� …u??�b??�« Ãd??� ÊuO�UM�K�« rKF� ¨fOzd�« W??�Ëœ ≠
wAH� dD� tO� qJA� Íc?? �« s??�«d??�« ·d??E? �« w??� WO�UO�
UMOK� ·UDL�« W�UN� w� sJ� ¨v�Ë√ W�u�Ë√ U�Ë—u� ”ËdO�
»«uM�« fK�� Ê√ Êu�—b� ¨ U�b��Ë U�UI���« WN�«u�
Ò
¨q��_« WOHOJ�U� r??K?�_« r??�?�√Ë ¨UNHIK�� dC��
Ê√ V��
UL�U�Ë ¨WKJAL�«Ë WOCI�« sO� W�¡«uLK� ¨qC�_« WI�dD�«Ë
Î UI�d� rJ��U��Ë rJ�LJ� sO� lL�K� sOO�UM�K�« ¡u�� ÊU�
Î «–ö� b�� ô w��« U�«b�≈ Ác??�Ë ¨WOM�u�« U??�“_« wD���
Ær�«u�

w�UO��«
—dÒ �L�« V��
Ò

U�Uù« w� Î UOL�U� Î UO�UO� Î UL�— „—u�uO� WM�b� XK��
ÊUJ� œb� q√ s� Î UH�√ 20 œbF�« ⁄uK� l� U�Ë—u� ”ËdOH�
ÂU�—_« vK�√ u�Ë ¨n�_U� sOM�« s� d��√ ‰œUF� U� ¨sO�ö� WO�UL��
W�UJL�« XC� ÂU�_ XK��« w��« ÊU�ËË bF� ¨r�UF�« w� WK��L�«
Ò
…UO��« …—Ëœ ÂuO�« q�b�Ë ¨”ËdOHK� …—R�� v??�Ë_« WOL�UF�«
ULO� ª UOHA��L�« s� U�u�UB� Ãd�Ë X�UF� U�bF� WOFO�D�«
VzU� ·«d??�≈ X�� qLF� Íc�« w�dO�_« w�Uzd�« o�dH�« ÊU�
w� ”ËdOH�« wAH�� …—R�� „—u�uO� sKF� fM� p�U� fOzd�«
W�“ö�« «b�U�L�« hOB��� …—«œù« ÂUO� Î UMKF� ¨U�dO�√ ¡U��√
»«cJ� V�«d� fOzd�« s� ÀÒb��� Ãd� Íc�« ¨„—u�uO� …bLF�
WLU� qJA� w��« WM�bL�« Ê√ Î «b�R� ¨WO�«bB� ö� ÂöJ�« oKD�

á©ªédG Oƒ©fh ...
p�–Ë ¨…—UA��« bO� W��UML� fOL��« Î «b� å¡UM��«ò V����
UNz«d� v�≈ œuF� Ê√ vK� ¨s�—d�L�«Ë W�U�B�« w��UI� —«dI� ÎöL�
ÆWFL��« ÕU� œU�FL�U�

:±Gô°ûà°SG ádhÉëe
?ÉfhQƒc ó©H ºdÉY …Cq G
*ÊULF� ÂUB� Æœ
À—«u�Ë W��Ë√Ë U�zU� a�—U��« dÒ � vK� UML�U� v�U�
¨dA� l�«d�« ÊdI�« w� Êu�UD�« U�Òb�√ qÒ F� ÆW�OL�Ë …d�Ò b�
ÂUF�« v�Ë_« WOL�UF�« »d��« dÓ �«Ë√ WO�U��ù« «e�uKH�ô«Ë
sO�O�U�UO�« w�«“U�U�Ë ULO�ËdO� w�M�b� dO�b�Ë ¨1918
w�d� dO�b�Ë ¨1945 ÂUF�« WO�U��« WOL�UF�« »d��« dÓ �«Ë√
Æ2001 d�L��� Ø‰uK�√ 11 „—u�uO� w� WO�Ëb�« …—U���«
s� ‰œUF� WI�UL�« W��UJ�« À—«u??J?�« Ác??� s� …b??�«Ë ô
w�U��« r�UF�« w� U�Ë—u� ¡U�Ë Ë√ W�zU� UN�O�uL� YO�
UDO��Ë «—U� t��Ò d� r�UF�« U�Ë—u� ÕU��« bI� Æ2020
Æ‰“UM�Ë ¡UO�√Ë Èd�Ë Î U�b�Ë Î U�«bK�Ë
…Òb�Ë Î «—UA��« ÷dL�« «c� —«dL��« WF�«Ë s� Î U�öD�«
W��Ë√ Ÿôb?? �ô Î U?F?�u??�Ë ¨r??�U??F?�« ¡U??�? �√ lOL� w??� Î U?J?�?�Ë
sJL� ¨q�I��L�« w� UNJ��Ë U�—UA��«Ë UN�Òb� w� WK�UL�
s� vIÒ �� U� w� UML�U� tOK� ÊuJ� Ê√ qL���Ô U� ·«dA��«
∫w�ü« u�M�« vK� q�IL�« ÊdI�«Ë s�dAF�«Ë ÍœU��« ÊdI�«
U�UOJK� wL�√
Êu�U� ∫ÎôË√
Ò
U�UO� ¡uA� UML�U� w� …dUFL�« W�Ëb�« œu�Ë o�«d�
ULEM�Ë wM�u�« d�d���« U�d�� ¨UN� W�“«u� Ë√ UNK�«œ
UN��UM�Ë ¨ UDK��«Ë nzU�u�« iF� U�d�UA� ¨W�ËUIL�«
Ác� …«“«u� w� ÆUNK�� qÒ ��Ë UNOK� ‚uÒ H�� b�Ë U�dÒO��Ë
Ê¬ w� …dUF�Ë UN� WI�U� Èd�√ …d�U� WL� ¨…d�UE�«
W�dÒ H�L�« WO�Ëb�« U��RL�«Ë
ôU�u�«Ë ULEML�« w�
Ò
©9’ WL���«®

º«∏°ùàd ájQÉédG äÉ°VhÉØªdG π«°UÉØJ
...∫Éàb ¿hO øª«dG »a ÜQCÉe
…œUL� ‰UC� – f�—U�
U�U�b�« ‰U�—√ —u —UA��«Ë ·u��« WE�U�� q�U� d�d�� bF�
o�UM� w� ¡UCO��« U�«d�« l�d� —uBM� ÍœU� t�— b�F� WF�U��«
wMLO�« gO��«Ë sOO�u��« ≠ tK�« —UB�√ «u� X��√ ¨·u��«
U{ËUH� Î U? O? �U??� Íd??�? � w??�? �« »—Q?? � W??E?�U??�?� ·—U??A? � v??K?�
Æ‰U�� ÊËœ s� UNLOK���
Î
sO� UO�U� —Ëb??� U{ËUH� ôu??� Ê√ å¡UM��«ò U�uKF� w�
sOO�u��« tK�« —UB�√ sO�Ë »—Q� WE�U�� qzU�� Èd�� œ«d� WKO��
XKB� w��« U�uKFL�« dOA�Ë Æ‰U�� ÊËœ s� WE�U�L�« rOK���
Ê√ Ác� ÷ËUH��« ôu�� W�ö� UN� —œUB� s� å¡UM��«ò UNOK�
ÍdJ�F�« bzUI�« u� w�u��« V�U��« s� U{ËUHL�« œuI� Íc�«
¨Ÿb�_« V�U� UN�O� œ«d??� WKO�� q�L� ULMO� ¨r�U��« wK� u�√
¨œ«d� WKO�� VK� vK� ¡UM� ÷ËUH��« dO� vK� b�b� r�J� j�Ë
WO�dF�« WJKLL�« s� Î «d�R� WKO�I�« UN�LK�� ‰«u�√ v�≈ œuF� p�–Ë
WE�U�� u�� sOO�u��« ≠ tK�« —UB�√ ÂbI� q�UI� v�� W�œuF��«
Æ»—Q�
tK�« —U??B? �√ qO�Q� œ«d?? � WKO�� W??�?�— v??�≈ dOA� U�uKFL�«
vÒM��� v�� Î U�u� sO�� …b� »—Q� w� rN�u�� wMLO�« gO��«Ë
dÒ L� v�� `{Ë√ vMFL� Ë√ W�œuF��« l� ŸU{Ë_« VO�d� WKO�IK�
l{Ë Ê√ ÊU� »«u��« sJ� ¨ÍœuF��« ‰ULK� WKO�I�« rÒK�� vK� …d��
q�UA�« ÍdJ�F�« Âu�N�« Ê√Ë dO�Q� Í√ qL��� ô Î «b�b�� »—Q�
ULN� ¨UN�ö�� qLF�« Ë« UNK�U�� sJL� ô WOM�“ WD� o�Ë l{Ë
◊d� Ë√ bO� ÊËœ rOK���« V�� w�U��U�Ë Z���«Ë ·ËdE�« X�U�
÷dÒ F��« ÂbF� r�U��« wK� u�√ ÍdJ�F�« bzUI�« UN�Òb� U�UL{ l�
©9’ WL���«®

q ºµ«∏Y ¿ÉæÑ∏d
...≥M
*—uBM� ÊU�b� Æœ
åU�Ë—u�ò ¡U�Ë ¡«d� ¨ÊUM�� UNAOF� w��« d�U�L�« ÂU�√
WO�B�« rN�UO� t??�Ë√ nK��L� sOO�UM�K�« œÒb?N?� Íc??�«
‰u�� UL� ¨‰¡U��� ¨WO�UL�«Ë WO�UL��ô«Ë WOAOFL�«Ë
s� ¨ÎU�dB� 63 U�œb� “ËU�� w��« ¨·—UBL�« ÂUO� ÊËœ
pK� ULO� ô ¨UN�II� w��« …dO�J�« ÕU�—_« s� W��M� ŸdÒ ���«
w��« WO�UL�« W�bMN�« W�O�� «—UOKL�U� Î U�U�—√ XII� w��«
ÆÊUM�� ·dB� r�U� UN� UNB�
Ò
¨t??�U??�—√ s??� —ôËœ Êu??O?K?L?� ·d??B? � qÒ ? ?� ŸdÒ ??�??� u??�
dNE�Ë ¨—ôËœ ÊuOK� 63 WO�B�« W�“_« …—«œ≈ XFL��
U�bK�Ë WU� UNzöL� V�U� v�≈ UN�Q� p�c� ·—UBL�«
°°W�OBF�« ·ËdE�« Ác� w� W�U�
»U�� vK� «Ëd�√ s�c�« ‰UL�« …d�U�√ s� Îö� ÒÊ√ u� «–U�
b� ¨W�ËdAL�« dO�Ë ¨UNM� W�ËdAL�« rN�UIHB� VFA�«
r�— u�Ë ¨qÒ �_« vK� —ôËœ sO�ö� …dA� Ë√ W�L�� ŸdÒ ��
UL� …u�√ p�–Ë ¨UN�uII�� b� b�«Ë dN� …bzU� Í“«u� ô
¨qO�M�« w�U��ù« f��«
ÍË– r�UF�« ¡UOM�√ s� iF� tKFH�
Ò
°øW�dO��« UOFL��«Ë U��RL�« ‰UO�
w��« Èd�J�« U��RL�«Ë U�dA�« s� Îö� ÒÊ√ u� «–U�
Î «¡e� XF�œ ¨ «—ôËb?? ?�« sO�öL� W�uM� Î U? �U??�—√ oI��
°ø—ôËœ n�√ w��� s� qÒ I� ô ¨UN�U�—√ s� Î UDO��
W�L�L� mK�� ¨sO�ËUIL�« «dA� s� qÒ � l�œ u� «–U�
rNOK� rF�√ U� qFH� U�uII� w��« sO�öL�« s� —ôËœ n�√
°øW�u�A� UIHË ¨WO�UO� U�«e��« s� Êu�ËR�L�«
©9’ WL���«®

¿ÉæÑdh ¥Gô©dG á©«°T
¿GôjEGh Écô«eCG äÉ°SÉ«°S ø«H
*ÍË«bMN�« œ«u� Æœ
UL�≈Ë ¨ÊuOMF� sÚ ? �Ó r� s�Ò bK��« ö� WFO� jI� «u�O�
W�UM�Ë W��«d� X�� sO��Ëb�« w� WO�UL��ô« ÈuI�« qÒ �
qzU�u�« w� dO�� ‚—U� l� ¨Ê«d�≈ W�UO�Ë U�dO�√ W�UO�
ÆsO��UO��« U�KJ� …UÒM��LÔ �« ·«b�_«Ë
ÊuÒ JL�U� ÂUL��ô« »U��√ qOBH�Ë d�– œbB� X��
Ô
©»U��_« bB�√Ë® wN� ¨ÂuO�« ÁdO� s� d��√ ¨wFOA�«
Ò
¡«b�Ë ¨ÎôË« åqOz«d�≈ò W�KB� ‰u??� Âu��Ë W�ËdF�
¨sOO�dO�_« d??E?� W??N? �Ë w??� ¨U??L? �ö??�Ë ¨ÎU? O? �U??� Ê«d?? ?�≈
ÆÊUD�«d��
ÊuÒ JL� ÊUM�� WFO�Ë ‚«dF�« WFO� l� q�UF�� U�dO�√
w�Ë W�Ëb�« w� ¨dB�M� Ê√ ‰ËU��Ë ¨w�UL��«Ë w��c�
ÊuJ� Ê_ œÒbL�� ô Í√
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الت�سيي�س االميركي لكورونا لن يوقف
التغييرات العالمية المت�سارعة
} د .وفيق ابراهيم
اعتادت السياسة االميركية على االستثمار في كل شيئ
تقريباً ،فلم توفر الناس والحيوان والطبيعة ومياه البحر
واالنهار واالجواء والفضاءات النائية ناهيك عن المعادن
والهواء.
يريدون تطويع كل عناصر الحياة الجامدة والمتحركة
لخدمة مصالحهم الجيد منها والسيئ .وه��ا هم اليوم
يحاولون استخدام جائحة الكورونا التي فتكت حتى اآلن
بنحو عشرين الف شخص ومئات االف المصابين وتهدد
بقتل نصف البشر لكنهم يصرون على استعمال هذا الوباء
القاتل في سياساتهم االستراتيجية لخنق منافسيهم في
صراعهم االستراتيجي وهم الصين وايران وروسيا والعمل
على اع��ادة االمساك بحلفاء ممتعضين منهم في االتحاد
االوروبي وغيره.
هذا هو «االستثمار في الموت» بقلب متحجر ومشاعر
جليدية تعتاش على باليين ال��دوالرات فأصبحت ثقافة
اميركية ترى في الدول االخرى مجرد آليات السعاد االميركي
وتوفير مصادر بهجته وازدرائه لالنسانية.
فهناك مثالً وباء يضرب حاليا ً االرض بكامل اتجاهاتها
وزواياها واعراقها وجنسياتها بدأ في الصين وسرعان ما
جرى اكتشافه في ايران واوروبا وكندا وروسيا واالميركيتين
الشمالية والجنوبية.
بشكل لم يوفر زاوية ،مرغما ً العالم بأسره على بذل كامل
امكاناته الطبيعية والخدمية لمجابهته دافعا ً الى انزواء
دائم لمليارات الناس في منازلهم مع توقف كامل لحركة
االنتاج واالعمال االدارية وتفاقم االصابات بشكل يومي.
لم يمنع هذا الوضع الرئيس االميركي دونالد ترامب
من وصف هذا الوباء بكورونا الصين ،علما ً ان االصابات
االوروبية واالميركية تجاوزت الصينية بعدة اضعاف.
إال ان وزير خارجيته بومبيو ذهب ابعد جامعا ً في االتهام
بين الصين وايران.
فهل هي مصادفة بريئة ان تتطابق االتهامات االميركية
لهذين البلدين بأنهما مصدر كورونا ،مع العداء االميركي
الدائم الذي يستهدف ايران منذ  1980ويرى في الصين منذ
عقدين تقريبا ً اكبر منافس له على القطبية العالمية؟
هناك اذا محاولتان اميركيتان متكاملتان :االولى تتعلق
بااليحاء للعالم ان هذا الوباء هو صيني – ايراني ما يفرض
ض��رورة االبتعاد عنهما كمنتجين لجائحة تفتك الناس،
وهذا يؤدي الى تمتين الحلف االميركي االوروبي الخليجي
االسرائيلي مع امتداداته في آسيا واميركا الجنوبية والشرق
االوسط محاصرا ً الصين وروسيا.
اما المحاولة الثانية فتكشف ان هناك تشبثا ً اميركيا ً
الحتكار اللقاء المضاد لكورونا ،سياسيا ً وتحويله الى
دوائ��ر االستثمار االميركي البتزاز االقتصادات العالمية
بواسطته ،هذا ما اتضح من خالل المسارعة االميركية
الحباط محاوالت فرنسية والمانية الكتشاف لقاحات لهذا
الوباء الخطير وتشكيكها باعالن الصين وروسيا قرب موعد
االعالن عن وسائل لمعالجة كورونا واحتوائه.
لقد بدا واضحا ً ان هذا االصرار االميركي يعمل على امتالك
اللقاح والعالجات لتحويلها اداة اميركية ،اما في ابتزاز
االرض او في تدمير دولها.
وه��ي ف��رص��ة ل��ي��ع��اود االم��ي��رك��ي��ون تأسيس حمايات
الحاديتهم القطبية حتى على جثث البشر ،حتى ان الكثير
من السياسيين يعتقدون ان احتكار االميركيين للقاءحات
الكورونا ،مصدر خطر على البشرية جمعاء ،الن االميركيين
قادرون بهذا االحتكار ،على ابتزاز العالم اقتصاديا ً والقضاء
على الدول المنافسة بنشر هذا الوباء القاتل فيها ،وهذا ليس
من باب االس��اءة لالميركيين الن من يقتل مئات االالف في
اليابان في  1945وعشرات الماليين في معظم االنحاء ،بدم
اميركي بارد باستطاعته تكرارها بواسطة جائحة الكورونا.
ومثل هذا السيناريو كفيل بالتجديد للهيمنة االميركية،
لعدة قرون جديدة النه ينهي ومرة واحدة كل المنافسين
والى وقت طويل.
اال انه صعب التحقق ولسبب وحيد وهو ان التنافس على
انتاج لقاحات للكورونا وعالجاته على اشده ويشارك فيه
االميركيون والصينيون وال��روس وااللمان والفرنسيون،
باالضافة الى جهود ايرانية.
ما يشير ال��ى ان االحتكار االميركي صعب ال��ى درجة
االستحالة ،وقد تتمكن عدة بلدان من اكتشاف عالجات
سريعة على ان تصل الى اللقاءاحات في مراحل الحقة.
هذا على المستوى الطبي الصرف ،فماذا عن التداعيات
السياسية لهذا الوباء؟
لقد ادى الى انهيار االقتصادات العالمية ونظام العولمة
الذي هو انفتاح عالمي ثقافي واقتصادي وهذا له تداعيات
كبيرة في السياسة النه يؤثر على الدول ذات االقتصادات
المسيطرة عالميا ً وفي طليعتها االقتصاد االميركي الكوني.
كما يتضح ان االميركيين لم يكونوا اصحاب وف��اء،
مع دول اوروبية كايطاليا وفرنسا واسبانيا االعضاء في
االتحاد االوروبي وحلف الناتو اي انهم حلفاء لالميركيين
الذي لم يتحركوا ساكنا ً لنجدتهم من محنة الكورونا ،مقابل
مسارعة الصين وروسيا الرس��ال مساعدات عاجلة الى
ايطاليا واسبانيا.
لذلك فإن ما يتضح حتى اآلن من تداعيات هذا الوباء ان
هناك تراجعا ً في العالقات داخل بلدان االتحاد االوروبي
وبينه وبين االميركيين مقابل ازدياد حرارة العالقات بين
الصين وروسيا واي��ران مع ميل ايطالي اسباني فرنسي
للتعامل مع هذا المحور العالمي.
بدورهم االلمان يسارعون الى اكتشاف لقاحات للكورونا
تبعدهم عن الهيمنة السياسية االميركية ايضاً.
هل يشكل التصدي النهائي للكورونا بداية نظام قطبي
جديد يقوم على االميركيين المتراجعين من جهة والتحالف
الثالثي الصيني الروسي وااليراني من جهة اخرى .ويتفتت
االتحاد االوروبي منتجا ً بذلك انهيارا ً تاريخيا ً لحلف الناتو
تحت مبدأ انتفاء الحاجة اليهما.
يبدو ان مصلحة االوروبيين تأمين فرار جماعي لدولهم
من معادلة الهيمنة االميركية التي جعلت اوروب��ا اكثر
انغالقا ً وفقرا ً وتراجعا ً مع دعم تأسيس نظام قطبي تنافس
يعيد للقارة العجوز استقاللية تعينها على استعادة
امجادها القديمة ،فهل هذا ممكن؟ هناك عامالن يناالن من
القوة االميركية :الكورونا الذي التهم هيمنتها االقتصادية
ورئيسها ترامب ال��ذي افقدها آخ��ر ما تبقى من هيمنتها
العالمية وحجر عليها في اسواق البورصة والسمسرة.

خفايا
توقعت مصادر مالية أن تطول إقامة مشروع
قانون الكابيتال كونترول عند وزير المالية
قبل إعادة طرحه على مجلس الوزراء نظرا ً
إلشكاليّات دستورية تطال تكريسه لمبدأ
السماح للسلطات بالتحكم بالحق المطلق
للتص ّرف بالمكلية الخاصة ،كما كفله الدستور
والودائع المصرفية واحدة من هذه الملكيات
الخاصة المكفولة حريتها في الدستور.
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قانون عودة المبعدين :تتمة لإطالق العميل الفاخوري
وتمهيد ًا لعودة ذئاب بثياب
} عمر عبد القادر غندور*
ف��ي ت �س��ري �ب��ات ش �ب��ه م��ؤك��دة أنّ ه �ن��اك ت �ح �ض �ي��رات جارية
لمشروع مرسوم يتض ّمن آلية واضحة لتطبيق القانون تلحظ
جميع ح��االت «المبعدين» ،ول��ن يت ّم طرحه إال بعد أن تتالشى
موجة الغضب من إطالق العميل عامر الفاخوري وتهريبه إلى
الواليات المتحدة.
وكان مجلس النواب اللبناني أق ّر عام  2011مشروع قانون
تقدّم به «التيار الوطني الح ّر» لمعالجة أوض��اع اللبنانيين في
«إس��رائ �ي��ل» ،ويسمح ه��ذا ال�ق��ان��ون ل�لأف��راد ال��ذي��ن ل��م ينض ّموا
عسكريا ً وأمنيا ً في «ميليشيات جيش لبنان الجنوبي» وعائالتهم
م��ن زوج ��ات أو أزواج وأوالد أن ي �ع��ودوا ال��ى لبنان م��ن دون
الخضوع للتحقيق .أما من شاركوا في رذاالت «ميليشيا جيش
لبنان الجنوبي» فسيت ّم التحقيق معهم ويخضعون للمحاكمة
العادلة .لكن لم ُيعمل على وضع مراسيم تطبيقية للقانون وهو
ما أشار إليه وزير الخارجية السابق جبران باسيل.
كما أنّ هناك توجها ً لدى «التيار» إلدراج الموضوع ضمن «سلة
العفو الشاملة» التي ُتبحث قريبا ً وتشمل الموقوفين اإلسالميين
وتجار المخدرات والمه ّربين ،علما ً بأنّ حزب الكتائب كان قد
تقدّم عام  2012باقتراح قانون عفو عن اللبنانيين المتواجدين
بأي جلسة تشريعية برلمانية.
في «إسرائيل» لكنه لم يق ّر ّ
وي �ق��ول راع ��ي األب��رش �ي��ة ال �م��ارون �ي��ة ف��ي األراض� ��ي المحتلة
المطران بولس صيّاح انّ عدد من تبقى في «إسرائيل» 2700
لبناني  60بالمئة مسيحيون و  40بالمئة مسلمون شيعة
ودروز واألكثرية تقطن شمال الكيان في مدن نهاريا وكريات
شمونة وطبريا وع��دد قليل في الخضيرة ونحو  ٥٠عائلة في

حيفا وال يتعاطون م��ع مواطني  1948وال يختلطون معهم،
وع��رض��ت عليهم «إس��رائ�ي��ل» الجنسية «اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» ،ويقول
ال�م�ط��ران ص �يّ��اح إن��ه ال ي�ع��رف ع��دد الحاصلين على الجنسية
«اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة» ومنهم ع��دد كبير م��ن األوالد ال��ذي��ن ول ��دوا في
خالل العشرين عاما ً الماضية منذ حرب التحرير التي أنجزتها
المقاومة فخرجت «إسرائيل» ألول مرة من أرض احتلتها دون
قيد او شرط.
هذا في سياق العرض.
أم��ا ف��ي ال�ت��وص�ي��ف ،فثمة تضليل عندما ُي �ق��ال «المبعدين»!
ه��ؤالء م��ن أب�ع��ده��م؟ ه��ل ال�م�ق��اوم��ة أب�ع��دت�ه��م؟ أب ��داً! ه��ل الدولة
أب�ع��دت�ه��م؟ أب ��داً! ه��م ال��ذي��ن شكلوا ال�ع�م��ود ال�ف�ق��ري لجيش لحد
وكانوا يد إسرائيل الظالمة في لبنان ،هم اختاروا الهروب مع
جيش االحتالل ووجدوا المالذ لدى دولة االحتالل.
إذن هؤالء ليسوا «مبعدين» بل عمالء وجواسيس لـ «إسرائيل»
خانوا وطنهم وأيديهم ستبقى ملطخة بدماء اللبنانيين وأشبه
بذئاب بثياب.
لكن ثمة محاوالت يجري تداولها في الوقت الحاضر ويلحظها
مشروع القانون لدى مجلس النواب بحيث يسمح للذين اختاروا
بملء إرادتهم أن يغادروا لبنان مع جيش االحتالل ان يعودوا
ال��ى لبنان من دون الخضوع للتحقيق ،أم��ا الذين ش��ارك��وا في
عمليات م��ا س ّمي بعصابات جيش لبنان الجنوبي يخضعون
لمحاكمة عادلة ،وهذا القانون أق ّره مجلس النواب عام !2011
وقد تجلت مثل هذه المحاكمة العادلة في التحقيق مع العمالء
الذين لم ي�غ��ادروا فصدرت بحقهم أحكام رمزية تافهة قضت
بتغريم القاتل الذي أرعد وأربد وقتل وأحرق بوجود االحتالل،
غ��رام��ة م�ل�ي��ون ل �ي��رة وح �ت��ى دون ذل ��ك ،وق��د ك��وف�ئ��ت القاضية

بري يدعو �إلى جل�سات نيابية عن بُعد
واللبنانيين �إلى التزام البيوت
دع��ا رئ��ي��س مجلس ال��ن��واب نبيه ب��� ّري إلى»استئناف
العمل التشريعي بتقنية الفيديو مطلع األسبوع المقبل».
ووجه رسالة إلى اللبنانيين دعاهم فيها إلى التزام البيوت
واالستجابة إلى اإلرشادات والتوجيهات وأن يكونوا المجتمع
الحي والمرصوص في مواجهة الفيروس الوبائي كورونا».
وج��اء في نص الدعوة إلى استئناف العمل التشريعي «
مع تطور تقنيات التواصل االجتماعي أصبح من المسلّم به
اإلعتماد على تقنيات اإلتصال الجديدة «ص��وت وص��ورة»
وأصبحت هذه التقنيات تستخدم للمحادثات بين الدول من
دون الحاجة لإلنتقال ،وفي ظل األزم��ة الحاصلة وصعوبة
التنقل واإللتقاء وحرصا ً م ّنا على الحفاظ على أعلى درجات
اإلنتاجية التشريعية ،وبعد التشاور مع هيئة مكتب المجلس
إتخذنا القرار التالي :عقد جلسات نيابية تشريعية ورقابية
إذا اقتضى األمر من خالل تقنية الفيديو كونفرنسنغ video
 conferencingعبر مؤسسات متخصصة ،األمر الذي يو ّفر
وقتا ً وكلفة إنتقال األشخاص إلى مكان واحد .األمر الذي يمكن
إدارة الجلسات بشك ٍل فعال باإلضافة إلى أنها تسمح بتسجيل
الجلسة صوتا ً وصورة لألرشيف».
وتوجه من خ�لال ه��ذا األم��ر إل��ى رؤس��اء وم��ق��رري اللجان
إلستئناف نشاطاتهم إبتدا ًء من مطلع األسبوع المقبل إلستعادة
الحيوية التشريعية وبمد الهيئة العامة بما يُنجز من مشاريع
وإقتراحات قوانين.
أ ّما رسالة بري إلى اللبنانيين فقد جاء فيها « يا لبنان ،أيها
األرز المثابر في ت��راب األرض ،أيها الغني بالحياة يا ثلوج
األغنيات ،يا شمس الصباحات التي ال تنطفئ ،أيها الكلمة التي

بتوزيرها.
ولع ّل وزيرة العدل الحالية ماري كلود نجم تعمل على تعديل
قانون العقوبات.
 ...أم��ا «ال �م �ب �ع��دون» ف��ي «إس��رائ �ي��ل» ال��ذي��ن اخ �ت��اروا م��واالة
ال�ص�ه��اي�ن��ة ع�ل��ى ح �س��اب والئ �ه��م ل�ب�ل��ده��م وع��اش��وا ف��ي حضن
االح �ت�لال ،وت��ز ّوج��وا وأن�ج�ب��وا وبعضهم حصل على جنسية
االح��ت�ل�ال ،ث��م ج��اء م��ن ي�ط��ال��ب ب��إع��ادت �ه��م وت�س�ط�ي��ر مشاريع
قوانين السترجاعهم واإلف��ادة من قانون العفو عن الموقوفين
اإلسالميين ،وكثير من هؤالء موقوفون ظلما ً على ذمة التحقيق
ولم يج ِر التحقيق معهم!
أما من يدّعي انّ أوالد العمالء من المبعدين او المستبعدين
ب��اخ �ت �ي��اره��م ،ال ذن ��ب ل �ه��م ،ف �ه��ذا م�ح��ض اف��ت��راء ع�ل��ى ال��واق��ع،
وق��د ترعرعوا ف��ي كنف االح�ت�لال وام�ت�لأت ص��دوره��م بالحقد
والكراهية ما جعلهم ال يختلطون مع مواطني  48وال يقاربوهم
وكأنهم رجس وبالء! بعد ان تر ّبوا في حضن االحتالل ونهلوا
من حليبه وعدوانيته.
وف��ي ل�ب�ن��ان م��ن ي �ج � ُّد ويجتهد ب ��أنّ ال�ع�م�لاء ال��ذي��ن اختاروا
«إس��رائ��ي��ل» ع �ل��ى وط �ن �ه��م ي �ت �ج��اه �ل��ون ج��رائ��م ه� ��ؤالء العمالء
الذين عاثوا فسادا ً وقهرا ً وتجبّرا ً بحق الجنوبيين الصامدين
والصابرين ال يرقبون فيهم رحمة وال إنسانية.
وليست ببعيدة جريمة إطالق العميل عامر الفاخوري في
أوض��ح اختراق ومذلة لسيادتنا الوطنية حتى يأتي اليوم من
يريد ان «يفلسف» مفهوم العمالة ويجد لها المب ّررات واألسباب
التخفيفية كاعتبار التطبيع مع «إس��رائ�ي��ل» وجهة نظر توجب
االحترام وعن مثل ذلك قال أديبنا الكبير الراحل مارون عبود
«من تمنطق فقد تزندق».

برلين م�ستعدة لم�ساعدة لبنان
في ّ
تخطي ال�ضائقة المالية واالقت�صادية

تتفتح باسمها زهور اإلنسان ،أيها الزمن المغسول بالضوء
واألع��ي��اد ،المبارك المقدس الملفوف بالخبز والملح وعرق
الجبين ،أيها الفرح المقيم على األجفان أيها البلد الشاهد
والشهيد تنهض من أسماء أبنائك فال يسكت الصمت.
تزدهر بالوقت وتزف قراك أغمارا ً من النجوم إلى السماء
َ
بالشوق إلى أبنائك ويجاهرون
أيها الوطن الذي تجاهر
بحنينهم إليك».
أضاف « أيها اللبنانيون يا أبنائي ويا بناتي .حماية الوطن
اليومَ :أمام عدو بعنوان فيروس وبائي :أن تلتزموا بيوتكم وأن
تستجيبوا إلى اإلرش��ادات والتوجيهات وأن تكونوا المجتمع
الحي المرصوص…وطنكم بيتكم .حمى الله لبنان وأبناءه».

جنبالط� :أين الخطة
الإ�صالحية؟

الخليل ّ
يتكفل بتكاليف
تجهيز م�ست�شفى حا�صبيا

س��أل رئيس ال�ح��زب التقدمي االش�ت��راك��ي النائب السابق وليد
جنبالط عن الخطة االقتصادية اإلصالحية للحكومة ،محذرا ً من
مسألة فطع الطرقات في بعض البلدات.
وقال جنبالط عبر حسابه على «تويتر»« :تلجأ بعض البلديات إلى
قطع الطرقات وإقامة حواجز ،الذي هو نوع من األمن الذاتي ،األمر
ال��ذي قد يسبّب مشاكل عديدة»وقال «أفضل طريقة هي أن تتولى
قوى األمن والجيش فتح تلك الطرقات وأن يزداد التشديد على الذين
يخالفون تعليمات حظر السير .لذا أعود وأنادي بحالة طوارئ مع
تنظيم حاجات المواطن األساسية».
وأضاف الحقا ً «لكن السؤال األهم إلى جانب أزمة كورونا أين هي
الخطة االقتصادية اإلصالحية للحكومة أم ما زلنا في موقع الحجر
باتخاذ أي ق��رار اب�ت��داء م��ن قطاع الكهرباء .ه��ل نسيت توصيات
«سيدر» والتوصيات التقنية لصندوق النقد الدولي باإلصالح وقد
نضع في األولويات دعم جيش المحتاجين والعاطلين عن العمل».

أع �ل��ن ال �ن��ائ��ب أن ��ور ال�خ�ل�ي��ل ف��ي ت�ص��ري��ح أن
م��ن «ح��ق أه�ل�ن��ا ج�م�ي�ع�ا ً ف��ي ح��اص�ب�ي��ا أن يكون
مستشفاكم في أفضل تجهيز وأعلى جهوزية
إلس �ت �ق �ب��ال م��رض��ى ك��ورون��ا وغ �ي��ره��م» ،وق��ال
«ق ��د ت �ع �ه��دت ب ��أن ي �ك��ون ذل ��ك ف��ي أق� ��رب وقت
م�م�ك��ن ،وق��د ت��م اإلت �ص��ال ال �ب��ارح��ة م��ع معالي
وزي��ر الصحة واتفقنا أن يرسل أختصاصيين
لدراسة كل الحاجات من آالت وتدريب ،ليصبح
مستشفى حاصبيا مجهزا بأفضل التجهيزات
ليستقبل ويشخص لمعالجة كورونا».
وخ�ت��م «وط�م��أن�ت��ه أن جميع التكاليف ،مهما
ب�ل�غ��ت ،س�ت�ك��ون ع�ل��ى ع��ات�ق��ي وق ��د رح ��ب بذلك
ط �ب �ع �اً .وال��ل��ه ول ��ي ال �ت��وف �ي��ق ،وأله �ل �ن��ا التحية
والسالم والمحبة واإلكرام».

أعرب وزير الخارجية
األلماني هايكو ماس عن
استعداد بالده لمساعدة
لبنان على مواجهة أزمته
االقتصادية والمساهمة
ّ
ت��خ��ط��ي ال��ض��ائ��ق��ة
ف���ي
ال��م��ال��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة
ال��ت��ي ي��ش��ه��ده��ا ،واع����دا ً
بدعم لبنان ف��ي تطبيق
اإلص�ل�اح الهيكلي م��ا إن
يتبلور برنامج الحكومة
اللبنانية في هذا الشأن.
ج��اء ذل��ك ف��ي اتصال
تلقاه وزي���ر الخارجية
والمغتربين ناصيف ح ّتي
من نظيره األلماني ،شكره خالله ح ّتي على المساعدات التي توفرها ألمانيا للبنان ،وعرض
األوض��اع االقتصادية الصعبة التي يم ّر بها لبنان ،نتيجة األزمة االقتصادية ومواجهة
انتشار فيروس «كورونا» ،آمالً في توفير المساعدات لألسر األكثر فقراً ،ال سيما تلك التي
تعتاش من عملها اليومي.
وأشار ح ّتي إلى أن الحكومة اللبنانية بصدد وضع برامج تتضمن خططا ً لمكافحة الفساد
والقيام بإصالحات هيكلية في اقتصاده.
من جانبه أعرب وزير الخارجية األلماني عن استعداد بالده لمساعدة لبنان على مواجهة
أزمته االقتصادية والمساهمة في تخطي الضائقة المالية واالقتصادية التي يشهدها ،ووعد
بدعم لبنان في تطبيق اإلصالح الهيكلي ما إن يتبلور برنامج الحكومة اللبنانية في هذا
الشأن ،متمنيا ً إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع الوزير ح ّتي ،في األمور ذات اإلهتمام
المشترك لما من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين ومساعدة لبنان من أجل الخروج من
أزمته.

لحّ ود :دياب يتح ّمل م�س�ؤولياته كرجل دولة
لحود «حاكم
ه ّنأ النائب السابق إميل ّ
مصرف لبنان رياض سالمة على الخطوة
التي قام بها لجهة إصدار تعميم في مرحلة
تستوجب دعم موظفي القطاع الخاص»،
معتبرا ً أنه «سيصبح بإمكان المؤسسات
دفع رواتب الموظفين وسداد ديونها ،كما
مساعدة كل من لديهم ق��روض مدعومة
مثل السكن أو الصناعيين أو غيرهم على
تأجيل ديونهم المستحقة خالل الـ 3أشهر
المقبلة من خالل تقسيطها لخمس سنوات
مع فائدة صفر في المئة».
لحود في بيان»الحكومة التي تؤدي
وه ّنأ ّ
واجباتها بأقصى ما يمكن من جهد ومسؤولية ،على الرغم من الصعوبات التي تواجهها
والتركة الثقيلة التي تعانيها ،وقد أثبت رئيس الحكومة حسان دياب ،بما يملك من صفات،
أنه الرجل المناسب لهذه المرحلة التي يتحمل فيها مسؤولياته كرجل دولة».
ون ّوه بـ «أداء وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي ،خصوصا ً على صعيد الحزم
في تطبيق إجراءات الحجر المنزلي بما يتالءم مع القوانين اللبنانية ،وهو أداء يمكن البناء
عليه الحقا ً لتحقيق إصالحات كثيرة في اإلدارات وفي االستحقاقات».

�أن�شطة ومواقف

فرنجية

مخزومي

{ عرضت نائبة رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع الوطني زينة عكر في اليرزة مع السفيرة األميركية
دوروث��ي شيا ،ونائب رئيس الشؤون السياسية واالقتصادية في السفارة ان��درو ديهان والملحق
العسكري العقيد روبيرت ماين ،لألوضاع العامة في البالد.
وزارت شيا المدير العام لقوى األم��ن الداخلي اللواء عماد عثمان ،في مكتبه بثكنة المقر العام،
يرافقها مدير مكتب مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون ويسلي روبرتسون ،الملحق األمني ألكسندر
جسي ،في زيارة بروتوكولية تهدف إلى التعارف والتعاون والتنسيق ،جرى خاللها عرض لألوضاع
األمنية العامة في البالد.
{ غ ّرد رئيس «تيار المردة» النائب السابق سليمان فرنجية عبر «تويتر» قائالً «بدل التركيز على معالجة
المواطنين ودعمهم وإعالن حال ط��وارئ ،يجري استغالل انتشار فيروس كورونا لتهريب التعيينات
حصة ولكن نتمنّى تأجيل االستحقاق الخالفي وغير ال�ض��روري حاليا ً
وتمرير الصفقات .ال نريد ّ

عكر مستقبلة شيا والوفد األميركي

خص مشاركتنا في الحكومة فسيُبنى على الشيء مقتضاه».
للوصول إلى تعيينات شفافة .وفي ما ّ
{ اعتبر رئيس «حزب الحوار الوطني» النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على «تويتر» ،أنه «منذ 17
تشرين فرضت الحكومة السابقة بشكل غير قانوني إجراءات «كابيتال كونترول» على أموال الناس.
واآلن تحاول الحكومة الحالية تشريع عدم قانونية هذا اإلج��راء .يريدون ترميم سمعة المصارف
من جيوب الناس بعد أن اقتطع ال��دوالر نصف مدّخراتهم بعد أن المس عتبة الـ 3000تحت أنظار
الحكومة».
وف��ي تغريدة أخ��رى ،ق��ال مخزومي «بحسب حاكم مصرف لبنان إذا كنت تريد اإلس�ت��دان��ة من
المصرف فالمال متوفر ولكن إذا كنت تطالب بإستعادة مدّخراتك المحجوزة بشكل غير قانوني
فالمال غير متوفر .نسخة جديدة من الهندسات المالية الفاشلة التي أوصلت البلد إلى اإلنهيار .رجعوا
للناس أموالها وما حدا بحاجة للقروض الجديدة».
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ُتطلق والمجذوب اليوم التعليم عن بُعد

منفذية زحلة في «القومي» ترعى
لقاء م�صالحة بين عائلتي حاطوم وفرح

عبد ال�صمد :الو�ضع تحت ال�سيطرة
والإعالم �أ ّدى دور ًا كبير ًا في التوعية
أكدت وزيرة اإلعالم الدكتورة منال عبد
الصمد نجد ،أن «الحكومة تبذل أقصى
الجهود الممكنة لمكافحة فيروس كورونا
وال��ح��د م��ن ان��ت��ش��اره ،م��ع ال��ح��رص على
الشفافية المطلقة في إع�لان مستجدات
ال��وض��ع المتعلق بانتشار ال��ف��ي��روس،
واتخاذ اإلجراءات الالزمة التي من شأنها
حماية الشعب اللبناني من تفشي الوباء»،
م��ش��دد ًة على أن «ال��وض��ع ال ي��زال تحت
السيطرة إلى حد كبير».
وأك���دت ف��ي حديث إل��ى «وك��ال��ة أنباء
الشرق األوسط» المصرية ،أنّ «الحكومة
لم تدخر جهدا ً في سبيل احتواء فيروس
كورونا» ،مشير ًة إلى أنّ «لبنان لم يدخل
حتى اآلن المرحلة ال��راب��ع��ة (التفشي
الوبائي والعدوى المجتمعية)» معرب ًة
عن أملها في «الوصول إلى مستوى التزام
اللبنانيين الكامل بالبقاء في منازلهم على
نحو يمنع حدوث تفلّت كبير في اإلصابة
بالفيروس».
وأوض��ح��ت أنّ «اإلج���راءات الحكومية،
اعتمدت توصيات لجنة التدابير الوقائية من
الفيروس ،وكذلك منظمة الصحة العالمية»،
مشيد ًة بـ «حملة التوعية الكبيرة التي
اضطلع بها اإلعالم اللبناني على نحو ساهم
في انخفاض وتيرة اإلصابات».
وإذ لفتت إل��ى أنّ «ك � ّل ق��رار يُتخذ في
الوقت المناسب» ،أك��دت أن��ه «إذا تطلب
ال��وض��ع إع�لان ال��ط��وارئ ف��إن ال��دول��ة لن

تتقاعس عن اتخاذ مثل هذا قرار ،غير أن
الحكومة في الوقت الحالي تقيّم األمور
استنادا ً إلى مدى االلتزام الشعبي بالحجر
المنزلي ،ومستوى انتشار الفيروس،
وفاعلية إج��راءات الضبط القانونية التي
يقوم بتنفيذها الجيش اللبناني والقوى
األمنية لمنع مخالفة قرار التعبئة العامة
الصحية».
وأثنت على «الدور الكبير والمه ّم لإلعالم
اللبناني في التوعية على مخاطر فيروس
كورونا وضرورة التزام المواطنين الحجر
المنزلي» ،مشير ًة إل��ى أن «المؤسسات
اإلعالمية والصح فية والوسائل المختلفة،
قدّمت أداء مسؤوال ً وراقيا ً على مستوى
إلقاء الضوء على مخاطر الوباء وكيفية
تج ّنبه وأهمية التزام الحجر المنزلي في
ضبط الوضع ومساندة القطاع الصحي
اللبناني ودعمه».
وأش���ارت إل��ى أنّ «الحكومة اعتمدت
التعليم عن بعد من خالل تلفزيون لبنان
الرسمي في المقام األول إلى جانب الوسائط
األخرى ،ضمانا ً الستمرار العملية التعليمية
وحماية لمستقبل طالب المدارس ،فضالً
عن تعامل الحكومة الجاد مع االنعكاسات
االقتصادية للوضع الراهن بتقديم الدعم
االجتماعي للفئات األكثر احتياجا ً وكذلك
الفئات التي تأثرت جراء إغالق المؤسسات
واألنشطة التجارية في ضوء قرار التعبئة
العامة الصحية لمواجهة الفيروس».

عقد أمس ،في مكتب منفذيّة زحلة في الحزب
السوري القومي االجتماعي لقاء مصالحة بين
عائلتي حاطوم وف��رح ،وذلك على خلفيّة حادث
سير بالقرب من مدخل بلدة الفرزل أدّى إلى وفاة
إبن البلدة الرفيق خليل فرح.
المصالحة ج��رت برعاية منفذية زحلة في
«القومي» ،بعد تواصل من قبل منفذيّة المتن
األعلى في «القومي» ،ومناشدات من قبل عائلة
حاطوم ومخاتير وبلدية كفرسلوان الذين شكروا
الحزب ال��س��وري القومي االجتماعي ،وأش��ادوا

من جهة أخرى ،تعقد عبد الصمد ووزير
التربية والتعليم العالي الدكتور طارق
المجذوب مؤتمرا ً صحافيا ً مشتركا ً إلطالق
التعليم ع��ن بعد وال����دروس المصورة
والمنصات التفاعلية ،وذلك عند الحادية
عشرة من قبل ظهر اليوم األربعاء في قاعة
المحاضرات في وزارة التربية .ويشارك
ف��ي المؤتمر رئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور فؤاد أيوب ،المدير العام للتربية
فادي يرق ،رئيسة المركز التربوي للبحوث
واإلنماء الدكتورة ندى عويجان ،المديرة

العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة
هنادي ب ّري ،وجمع من كبار المسؤولين
في التربية.
وف��ي المعلومات أنّ ال��ب��ث سينطلق
بمعدل ستّ حصص يوميا  ،مدة الحصة
نصف ساعة ،وذلك على مدى خمسة أيام
أسبوعيا .
ويواصل تلفزيون لبنان تسجيل حلقات
البث التعليمي في مبنى وزارة التربية ،وقد
ت ّم حتى اآلن تحضير ثالثين حلقة للبث في
األسبوع األول.

رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور
حسن فضل الله «أننا أمام وباء عالمي تحاول الدول
مكافحته ،وف��ي لبنان تسعى ال��دول��ة للقيام بكل
اإلجراءات الممكنة مع قلة االمكانات».
وقال في تصريح «إن المهمة األساسية هي على
المواطن ،بأن يقوم بدوره من خالل اإللتزام الصارم
بكل اإلرشادات التي تعلنها الجهات الرسمية ،وزارة
الصحة ،الحكومة ،اي جهة معنية رسمية تعطي

تكتل بعلبك الهرمل

بحث وال�سعودي مواجهة تداعيات «كورونا»
�سعد :الحكومة ُتهمل ال�ش�أن االجتماعي والمعي�شي

سعد خالل لقائه السعودي
المجلس ال��ب��ل��دي وم��س��ؤول اللجنة الصحية
الدكتور حازم بديع .وجرى البحث في اإلجراءات
الصحية واالجتماعية التي تقوم بها البلدية
لمواجهة تداعيات وب��اء «ك��ورون��ا» .وت��م تأكيد
«ضرورة مسارعة وزارة الصحة في أقرب وقت،
إلى تجهيز جناح خاص بكورونا في مستشفى
صيدا الحكومي ،خصوصا ً بعد أن جرى تأمين
كلفة التجهيز بواسطة التبرع».
كما تم تناول اللقاء ،دور البلدية في اإلشراف
على الصندوق الخاص بتقديم الدعم للمواطنين
على الصعيد المعيشي ،وتتشكل م���وارده من
التقديمات الرسمية والهبات والتبرعات الخاصة.
وعرض السعودي في االجتماع أيضا ً ما تقوم
به البلدية ،بالتعاون مع المتطوعين والمؤسسات
األهلية ،في مجال الوقاية الصحية ،فضالً عن
الشأن االجتماعي.
وتلقى النائب سعد اتصاال ً من وزي��ر الصحة
العامة الدكتور حمد حسن ،وع��ده فيه بتجهيز
الجناح المخصص في مستشفى صيدا الحكومي
الستقبال حاالت «كورونا» في أقرب وقت ممكن.

الصناعة عماد حب الله».
وقال عالمة« :مع تدني حجم المخزون العالمي
للمستلزمات الطبية المستعملة في الوقاية ربما
من الواجب أن تتضافر جهود أصحاب المصانع
على اختالف حجمها وجمعية الصناعيين ووزارة
الصناعة لتصنيع تلك المستلزمات ضمن اإلمكانات
المتوفرة والمواصفات المطلوبة».

ال�صمد :لإعالن حال الطوارئ
وفر�ض حجر على عا�صون
دعا النائب جهاد الصمد ،في بيان «الحكومة إلى
تح ّمل مسؤولياتها حيال سالمة المواطنين وحفاظا ً
على صحتهم ،وإع�لان حال الطوارىء في البالد
اليوم قبل الغد لمواجهة تفشي فيروس كورونا،
ألن الوضع يتجه نحو مزيد من الخطورة».
وط��ال��ب الحكومة «بتجهيز مستشفى سير
ـ الضنية الحكومي وجعله م��ؤه�لاً الستقبال
المصابين بالفيروس ومعالجتهم ،وفرض حجر
صحي ت��ام على بلدة ع��اص��ون بعد ظهور أول
إصابة بالفيروس في الضنية فيها ،خوفا ً من
تفاقم األزمة وتفشي الفيروس في المنطقة» ،داعيا ً
«المواطنين إلى التزام الحجر الصحي في منازلهم

بالسجناء ف��ي س��ج��ون الشمال وروم��ي��ة م��ن قبل لجنة
السجون في النقابة يوميا ً بصورة حثيثة ودقيقة وبمساع
من نقيب المحامين في طرابلس والشمال محمد المراد».
وتقدّمت لجنة السجون بإدارة مقررها محمد صبلوح
أول من أمس ،بـ  170طلب تخلية أمام محاكم الجنابات
ومحاكم الجزاء وأم��ام قضاة التحقيق .كما أن اللجنة
بصدد تحضير  100طلب تخلية سبيل لتقديمها أمام
المراجع المختصة.

إرشادات ،كل هذا الجهد يذهب سدى اذا لم يلتزم به
المواطن».
أ ّما من جهة التكافل االجتماعي ،فقال فضل الله
«أستطيع القول ،وم��ن خ�لال متابعتي في منطقة
الجنوب ،إن مجتمعنا خيّر وم��ب��ادر .هناك لجان
أهلية تقوم بدور كبير ،وبدأت المساعدات تصل إلى
المتضررين ،ولكن بالقدر الميسور ،وال نستطيع
معالجة كل المشكلة».

عالمة حيا طالب الجامعة اللبنانية
على مبادرتهم بت�صنيع جهاز تنف�سي
حيا عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور
فادي عالمة ،طالب الهندسة في الجامعة اللبنانية
على مبادرتهم للعمل على تصنيع جهاز تنفسي مع
النقص الذي يعانيه العالم في عدد هذه األجهزة التي
يحتاجها المصاب بفيروس كورونا في عالجه»،
آمال أن «تحظى هذه الفكرة بالدعم المطلوب لتبصر
النور قريبا ً بعدما القت الترحيب والتأييد من وزير

تكتل بعلبك الهرمل �أثار مع نجم وعويدات
مخاطر الفيرو�س على ال�سجون وقانون العفو

إنتقد األمين العام للتنظيم الشعبي الناصري
النائب الدكتور أسامة سعد «إه��م��ال الحكومة
للشأن االجتماعي والمعيشي ،وعدم اتخاذها أي
إجراءات تساعد على مواجهة الضائقة المعيشية
الناجمة ع��ن انقطاع م��ص��ادر ال���رزق لقطاعات
واسعة ،من بينهم المياومون ،وأصحاب الورش
الصغيرة ،والعاملون ال��ذي��ن ب��ات��وا ال ينالون
إال نصف رات��ب ،أو انقطعت رواتبهم بالكامل،
وغيرهم».
وقال في تصريح أمس «في الوقت نفسه يعاني
المواطنون أيضا ً من انخفاض القيمة الشرائية
لليرة ،ومن ارتفاع األسعار ارتفاعا ً هائالً ،بينما
أجهزة الدولة غائبة عن مراقبة األسعار ومحاربة
االحتكار».
وأش��ار إل��ى أن األنين االجتماعي وص��ل إلى
أقصاه « بينما تكتفي الدولة بالطلب من الناس
أن يالزموا البيوت ،وتتخلى عن واجبها في توفير
مستلزمات العيش لهم».
وك��ان سعد استقبل في منزله ،رئيس بلدية
صيدا المهندس محمد السعودي ،يرافقه عضو

بجهود المنفذيّة بشخص المنفذ ال��ع��ام إيلي
جرجس على إتمام هذه المصالحة ،مؤكدين أهمية
دور الحزب القومي الذي يقف باستمرار إلى جانب
المواطنين.
ب��دوره ،أكد الحزب القومي عبر مسؤوليه ،أنّ
الحادث الذي أودى بحياة رفيقنا الراحل خليل
فرح هو حادث أليم ومفجع ،لكننا حريصون دائما ً
على تضميد الجراح.
كما قام مسؤولو الحزب باالتصال وشكر ك ّل من
أسهم في هذه المصالحة.

ف�ضل اهلل :للإلتزام بالإر�شادات
�أو ّ
كل الجهد يذهب �سدى

تخلية  18موقوف ًا بال كفالة و�إيقاف التبليغات المدنية

أجرى رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب الدكتور
حسين الحاج حسين والنائبان غازي زعيتر والدكتور
ابراهيم الموسوي ،اتصاالت باسم التكتل مع كل من
وزيرة العدل ماري كلود نجم والمدعي العام التمييزي
القاضي غسان ع��وي��دات ،عرضوا خاللها مخاطر وباء
«ك��ورون��ا» على السجون «ف��ي ظ��ل المشكلة المزمنة
المتمثلة باالكتظاظ وتأخر صدور قانون العفو المدرج
على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس النيابي» ،وفق
بيان للتكل.
وتمنى ال��ن��واب على وزي���رة ال��ع��دل «ط��رح موضوع
التخفيف من االكتظاظ لتفادي أي ضرر يلحق بالمساجين
والموقوفين والعاملين في السجون على مجلس الوزراء،
في أقرب جلسة التخاذ القرارات الالزمة لتسريع إخالءات
السبيل ،أو القيام بخطوات مماثلة للخطوات التي اتخذتها
بعض البلدان في العالم في هذا اإلطار».
كما استمع النواب الحاج حسن وزعيتر والموسوي من
كل من وزيرة العدل والقاضي عويدات إلى «اإلجراءات التي
تم اتخاذها وتعميمها والبدء بتنفيذها في الفترة األخيرة،
آملين تزخيم وتوسيع هذه اإلج��راءات حفاظا ً على صحة
وحياة المساجين والموقوفين والعاملين في السجون».
وسيستكمل النواب اتصاالتهم بالرؤساء وال��وزراء
الحساس في
والمسؤولين المعنيين لمتابعة هذا الملف
ّ
هذه الظروف االستثنائية.
وف��ي سياق متصل ،أص��درت محكمة جنايات الشمال
ب��رئ��اس��ة ال��ق��اض��ي دان���ي شبل ي��وم��ي الجمعة واإلثنين
الماضيين 18 ،ق��رار تخلية سبيل لـ 18موقوفا ً من دون
كفالة «وفق اآلليات الجديدة التي اعتمدها القضاء بالتعاون
مع نقابة المحامين في طرابلس ،وذلك إنفاذا ً لخطة نقابة
المحامين في طرابلس القضائية والقانونية بأبعادها
االنسانية والوطنية ،وبمتابعة طلبات التخلية المتعلقة
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وأفيد أن النقيب المراد يقوم شخصيا ً باإلتصال بكل
محام في أي ملف وإبالغه بكل نتيجة.
إلبى ذلك ،أصدر الرئيس األول لمحاكم اإلستئناف في
جبل لبنان القاضي رجا خوري قرارا ً أعلن فيه أنه» بنا ًء
على توجيهات وزارة العدل ومجلس القضاء األعلى ،يع ّمم
على أقالم المحاكم كافة في محافظة جبل لبنان إيقاف
التبليغ في القضايا المدنية كافة وذلك لغاية يوم السبت
.»2020/4/4

الأ�سعد :تمييز في تقديم الم�ساعدات
و�صرخات النا�س قريبة
طالب األمين العام لـ«التيار االسعدي» المحامي معن االسعد،
ال���دول���ة ب��ـ»ال��ق��ي��ام ب��خ��ط��وات ج��دي��ة وس��ري��ع��ة وم��ف��ي��دة لمساعدة
المواطنين على الصمود ف��ي مواجهة ك��ورون��ا وات��خ��اذ الحكومة
ق�����رارات ت��ح��اك��ي م��ع��ان��ات��ه��م وإع��ف��ائ��ه��م م��ن ال���رس���وم والضرائب
المباشرة وغير المباشرة من كهرباء ومياه وهاتف ثابت وخليوي
وض��ب��ط األس���ع���ار وت��ق��دي��م م��س��اع��دات ع��اج��ل��ة غ��ذائ��ي��ة وتنظيفية
للعائالت الملتزمة منازلها».
وح��� ّذر ف��ي ب��ي��ان ،م��ن «ت��داع��ي��ات اس��ت��م��رار الحجر المنزلي في
ظ��ل الفقر وال��ج��وع وال��م��رض» ،داع��ي��ا ً السلطة إل��ى «ال��م��ب��ادرة قبل
فوات األوان ،واسترجاع األموال المنهوبة بدل التهييج اإلعالمي
للتبرع من طبقة سياسية حكمت  30سنة إلى خزينة الدولة وإلى
الشعب».
وقال «في كل دول العالم جرى استنفار عام واستثنائي لمواجهة
تفشي ك��ورون��ا ،إالّ في لبنان ال��ذي اكتفى بإعالن التعبئة العامة
والطلب من المواطنين البقاء في منازلهم وإق��ف��ال كل القطاعات
االنتاجية والتجارية تاركا ً المواطنين يئنون من الفزع والجوع.
واألخطر إقرار ميزانيات للبلديات لتوزيع المساعدات على الناس
وف��ي ال��واق��ع إعطاء أم��وال لتوزيعها على أت��ب��اع ،وقريبا ً سنسمع
صرخات الناس وامتعاضها من التمييز في تقديم المساعدات».
ورأى «أن حديث حاكم مصرف لبنان ع��ن تسهيالت تجارية
وق��روض م��ن دون ف��وائ��د قمة ف��ي «المسخرة» واستهتار بعقول
اللبنانيين ألنه ال وجود لتجار وتجارة وال لصناعة وال لمؤسسات
وهذا ليس أكثر من إعادة تعويم لحيتان المال الذين أفلسوا الدولة
وج ّوعوا اللبنانيين».
من جهة ثانية ،علّق األسعد على قتل انطوان الحايك قائالً «بغض
النظر إذا كان ثأرا ً منه أو له عالقة بعمالته ،فإن ما حصل هو نتاج
طبيعي لسقوط هيبة الدول والقضاء» ،الفتا ً إلى أن «للحايك تاريخا ً
مرعبا ً بالعمالة وتعذيب األسرى في معتقل الخيام وقد استفاد من
التناقضات السياسية وانخرط في السلك العسكري من دون أن
يدفع ثمن جرائمه» .واعتبر أن ما حصل هو تحذير للعمالء والدولة
والقضاء وأن دورهم شارف على االنتهاء.
وطالب األسعد بـ«إقرار العفو العام فورا ً وإنهاء معاناة الموقوفين
في السجون وعائالتهم ،التي ُحرمت من زيارتهم بسبب الحجر
المنزلي» ،منبها ً إلى أنه «إذا لم ُيق ّر القانون قريبا ً جداً ،فسيحصل
اإلنفجار المتوقع داخل السجون وخارجها وستكون ردود الفعل
قاسية».

وعدم خروجهم منها إال عند الضرورة القصوى».
وأش��ار إل��ى أن��ه «يهمنا توضيح الكالم الذي
قلناه مساء (أول م��ن) أم��س على قناة الجديد،
منعا ً ألي سوء فهم أو تجن على الرئيس نجيب
ميقاتي ،وإنه من اإلنصاف التنويه بالدور الذي
ي��ق��وم ب��ه ،وم��س��اع��دة المواطنين بفتح أب��واب
المؤسسات الصحية واإلجتماعية التي تتبع له
من أجل مواجهة تداعيات إنتشار فيروس كورونا
وانعكاساتها السلبية عليهم ،وتوزيعه آالف
الحصص الغذائية على المواطنين المحتاجين،
وإنه يحل مكان الدولة في الكثير من المهام التي
يُفترض هي أن تقوم بها».

«الديمقراطي» :لت�أمين � 500ألف ليرة
ّ
لكل �أ�سرة مت�ضررة ومحتاجة
زار وفد من الحزب الديمقراطي اللبناني ،قائمقام
عاليه ب��در زي���دان العريضي وب��ح��ث معها في
المستجدات الصحية الطارئة جراء وباء كورونا،
ومدى استعداد قرى القضاء وبلداته تح ّمل تبعاته
ف��ي ح��ال ت��ط� ّور األم��ر لناحية اإلزدي���اد ف��ي أع��داد
المصابين فيها ،إضافة ال��ى كيفية التنسيق مع
البلديات لتوزيع المساعدات اإلجتماعية التي صرح
عنها وزير الشؤون اإلجتماعية رمزي مشرفية.
وأكد الوفد وضع إمكانات الحزب ورئيسه النائب
ط�لال أرس�لان بالتصرف واإلستعداد للمساعدة
والتعاون مع المعنيين كافة لعبور المرحلة بأق ّل
أضرار ممكنة.
كذلك التقى الوفد قائد سرية عاليه اإلقليمية
العقيد أحمد أب��و ضاهر وع��رض معه لألوضاع
األمنية.
م��ن جهة ثانية ،عقد اجتماع ل��رؤس��اء دوائ��ر

القضاء برئاسة مدير داخلية الحزب ل��واء جابر
في مركز المديرية في عاليه ،وتم التطرق ألوضاع
الدوائر والوحدات الحزبية والخطوات التوعوية
التي اتخذتها للح ّد من انتشار كورونا ضمن النطاق
الجغرافي لك ّل دائرة.
وتق ّرر خالل اإلجتماع الطلب من القيادة الحزبية
إرس��ال كتاب إل��ى وزي��ر الصحة العامة الدكتور
حمد حسن ومطالبته بتجهيز مستشفى قبرشمون
الحكومي بك ّل ما يلزم ،كي تتم ّكن من استقبال أية
حاالت مصابة من أبناء المنطقة ،وطالب المجتمعون
الحكومة «بالعمل في أسرع وقت على تأمين بدل
وقدره  500ألف ليرة لبنانية كتعويض لك ّل أسرة
محتاجة ،ولمدة ثالثة أشهر ،في الظروف الصعبة
التي يم ّر بها لبنان ،وتزامنا ً مع قرار التعبئة العامة
الذي أفقد أرباب األسر لعملهم اليومي مصدر رزقهم
وعيشهم الكريم».

�أخبار
{ أعلن النائب فريد البستاني وقوفه إل��ى «جانب
أهلنا في الشوف خصوصا ً في برجا ،وال سيما بعد
ت��ع�دّد اإلص��اب��ات بفيروس ك��ورون��ا ،وإن��ه انطالقا ً من
مبدأ أن الوقاية هي أفضل ع�لاج» .وق��ال «في ظ ّل عدم
اكتشاف ال��دواء أو الطعوم ،وبالتالي عدم القدرة على
احتواء الوباء في مختلف دول العالم ،نك ّرر الدعوة لك ّل
المواطنين بضرورة البقاء في منازلهم وممارسة الحجر
الطوعي ،وذل��ك لحين زوال ه��ذه المحنة ،وم��ع دعائنا
للمصابين بالشفاء العاجل» .وأمل «أال يصيب الشوفيين
أي مكروه».
{ غ ّرد النائب اللواء جميل السيد ،عبر حسابه على
«تويتر»« :وصلنا إل��ى القمر ،إكتفشنا ال��ذرة ،لم يبق
إختراع إالّ واستخرجناه ،كمبيوترات ،طائرات ،صواريخ،
غ ّواصات ،أقمار صناعية ،أجهزة وهواتف ذكية و ...و،...
وإذ بفيروس بحجم ال يُرى ،يسلبنا ك ّل شيء ،ويقعدنا بال
شيء ،ويشلنا في ك ّل شيء ،ويُعجزنا عن أيّ شيء! ضعيف هزم ضعفاء( ،ضعُ ف الطالب والمطلوب)».
{ ن ّفذ قطاع الشباب في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون» في شوارع بيروت حملة تعقيم
على المارة والمحال ،ودعوا األهالي ،إلى «البقاء في بيوتهم التزاما ً بتوجيهات الجيش واألجهزة األمنية
استنادا ً إلى قرارات التعبئة العامة» ،مؤكدين «أنّ بناتنا وأبناءنا في الجيش يقومون بواجبهم بحماية
األمن الصحي للبنانيين ،وهم عرضة لخطورة تفشي وباء كورونا بينهم ،ورغم ذلك هم على جهوزية تا ّمة
الفتداء لبنان وأهله بأرواحهم».
{ أعلنت قيادة الجيش  -مديرية التوجيه في بيان أمس أن «بتاريخه ،أوقفت دورية من مديرية
المخابرات في محلة صبرا ،المدعو (م.م) والذي قام برفقة شخص آخر على دراجة نارية بعملية سطو
مسلح على إحدى محطات الوقود في منطقة الروشة ،حيث أقدم على إطالق النار ما أدى الى مقتل أحد
عمال المحطة وإصابة آخر ،وكان الفيديو الذي يو ّثق عملية السطو قد انتشر قبل أيام عبر وسائل التواصل
اإلجتماعيُ .
وضبط بحوزة الموقوف سالح حربي وكمية من المخدرات ،وتتم المتابعة لتوقيف المتورط
الثاني في العملية .بوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص».
{ عُ ثر على المدعو ر.ع.ا .ب( .مواليد  )1949جث ًة ،وهو مصاب بطلق ناري من بندقية صيد في داخل
محله الكائن في ساقية المسك -المتن .وحضرت القوى األمنية وباشرت التحقيقات.
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اقت�صاد

إجمالي 318
«كورونا» يح�صد � 51إ�صابة جديدة ...والعدد ال
ّ

بلغ ع��دد الحاالت المثبتة مخبر ّيا ً في
مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات
المستشفيات الجامعية المعتمدة باإلضافة
إلى المختبرات الخاصة  318حاالت بزيادة
 51حالة عن يوم أول أمس.
وصل مجموع الحاالت التي ثبتت مخبريا ً
إصابتها بفيروس الكورونا والتي عزلت في
العزل الصحي في مستشفى رفيق الحريري
الجامعي  64حالة ،منها  6إصابات تم
نقلها من مستشفيات أخرى الى مستشفى
الحريري .في حين تماثلت  3إصابات
بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت
نتيجة فحص الـ  PCRسلبية في المرتين
وتخلصها م��ن ك��اف��ة ع���وارض ال��م��رض.
ول��ف��ت تقرير المستشفى ال��ى ان جميع
المصابين ب��ف��ي��روس ال��ك��ورون��ا يتلقون
العناية الالزمة في وحدة العزل ووضعهم
مستقر ما عدا  3إصابات وضعها حرج.
وفي انتظار التأ ّكد من  47حالة أخرى
ج���اءت نتيحة ف��ح��وص��ه��ا إي��ج��اب��ي��ة في
مختبرات غير مرجعية ،وحرصا من وزارة
الصحة على اتخاذ اقصى درجات الحيطة
وال��ح��ذر ف��ي التعاطي م��ع ه��ذا ال��م��رض،
ش �دّدت ال��وزارة على جميع هذه الحاالت
االيجابية التي تم فحصها في المختبرات
الخاصة غير المعتمدة والتي ال يعاني
أكثرها من عوارض مرضية التزام الحجر
الصحي المنزلي التام ريثما يت ّم تأكيد
التشخيص أو نفيه.
وت��ش��دد ال�����وزارة ع��ل��ى تطبـــيق كل
اإلج����راءات الوقائية ال ســــيما االل��ت��زام
بالحجر ال��م��ن��زل��ي ال��ت��ام ال���ذي أضحى
مسؤولية أخالقية فردية ومجتمعية واجبة
على ك��ل م��واط��ن وأيّ ت��ه��اون بتطبيقها
سيع ّرض صاحبها للمالحقة القانونية
والجزائية».
إلى ذلك أصدرت غرفة العمليات الوطنية
إلدارة الكوارث تقريرها اليومي حول وباء
كورونا أظهر كيفية ت��و ّزع ال��ح��االت على
المناطق ،وكذلك على الفئات العمرية،
إضاف ًة إلى نسبة االلتزام باإلقفال.
ون��ف��ى نقيب المحامين ف��ي طرابلس
والشمال محمد المراد ما تناقلته بعض
م��واق��ع التواصل االجتماعي ع��ن إصابة

نقيب سابق للمحامين في الشمال ،وذلك
بعد اتصاالت مع النقباء السابقين.
ون��ف��ت أي��ض �ا ً إدارة مستشفى سبلين
الحكومي «خبرا ً يتم تداوله على وسائل
ال��ت��واص��ل االجتماعي ع��ن تحويل حالة
مشكوك بإصابتها بشكل كبير من مستشفى
سبلين الحكومي ال��ى مستشفى رفيق
الحريري في بيروت ،لشاب سوري عمره
 12سنة ويعمل في إح��دى المؤسسات
الغذائية».
وأعلن رئيس مجلس إدارة مستشفى
صيدا الحكومي الدكتور أحمد الصمدي
في حديث الى «الوكالة الوطنية لالعالم»،
أن «المستشفى ح � ّول منذ  3آذار وحتى
ت��اري��خ��ه 39 ،ح��ال��ة يشتبه بإصابتها

ب���ع���وارض ك���ورون���ا،
ال��ى مستشفى رفيق الحريري الحكومي
ف��ي ب��ي��روت ،بينهم ال��م��ص��اب��ة م��ن بلدة
برجا التي ادخلت األحد الماضي وجاءت
نتيجة فحوصها ايجابية» ،م��ؤك��دا ً أنه
«رغ��م اإلمكانات المتواضعة للمستشفى
اال ان ك��ل ال��ط��اق��م ال��ط��ب��ي والتمريضي
والعاملين فيه على استنفار وجهوزية
تامة ،لتحمل ه��ذه المسؤولية الوطنية
واإلنسانية التي يؤدونها على اكمل وجه».
وع��ن استكمال تجهيز ط��اب��ق مخصص
الستقبال حاالت كورونا ،قال« :العمل جار
على تجهيزه بانتظار تزويدنا بالمعدات
وال��ت��ج��ه��ي��زات الطبية ال�لازم��ة م��ن قبل
وزارة الصحة ،بما يتماشى م��ع الخطة

التي وضعتها ال���وزارة ف��ي إط��ار تجهيز
المستشفيات الحكومية في المناطق».
وأش���ار ال��ى أن��ه «م��ن المتوقع أن ي��زور
اليوم المستشفى ،وفد من الهيئة العليا
لإلغاثة مكلف من رئاسة مجلس الوزراء،
م���ن أج���ل دراس�����ة اح��ت��ي��اج��ات��ه ليكون
ج��اه��زا ً الستقبال مثل ه��ذه ال��ح��االت».
وفي إطار جهوزية المستشفيات الستقبال
ح���االت «ك���ورون���ا» ،عقد اج��ت��م��اع صحي
ط��ارئ للمستشفيات الخاصة في مدينة
صيدا ،دعت إليه لجنة الصحة والبيئة في
البلدية ،وتم االتفاق على إنشاء لجنة من
هذه المستشفيات خالل فترة يومين بهدف
التنسيق المباشر بينها وبين المستشفى
الحكومي والبلدية .كما تم التوافق على

ت�سلم من جمع ّية الم�صارف ً
دياب ّ
�شيكا بقيمة  6ماليين دوالر وتر�أ�س جل�سة مجل�س الوزراء:
لتعليق المهل المال ّية وت�أجيل دفع الر�سوم وال�ضرائب
أك���د رئ��ي��س الحكومة ح��س��ان دي���اب ان
التشدد في اإلج��راءات لمواجهة وباء كورونا
رفع من درجة التزام الناس في أغلب المناطق
اللبنانية ،وعلينا االستمرار في تنفيذ هذه
اإلج���راءات حتى نضمن عدم انفالت األم��ور،
رغم أنه في مناطق عديدة كان االلتزام ضعيفا ً
نسبياً .ولذلك ،من الضروري متابعة األجهزة
العسكرية واألمنية ،التشدد بشكل أكبر في
المناطق ،حيث ال يزال االلتزام غير كامل.
أض��اف خ�لال جلسة مجلس ال���وزراء :لقد
سمعنا بالمطالبات الكثيرة والمتكررة إلعالن
حال الطوارئ ،وسأكتفي بالر ّد عبر توجيه
الدعوة إلى قراءة القانون وحيثياته.
أم���ا ف��ي ال��ج��ان��ب ال��ث��ان��ي م��ن ت��داع��ي��ات
اإلج���راءات ،فقال دي��اب :من واجبنا البحث
عن طريقة لمساعدة الناس الذين تعطلت
أعمالهم وهم في بيوتهم ،والنظر إلى ظروفهم
االجتماعية والمعيشية الصعبة.
وأضاف :طبعاً ،من واجب الدولة مساعدة
الناس ،وهذا ما ينبغي علينا القيام به ،لكن،
ف��ي ال��وق��ت نفسه ،م��ن ال��ض��روريّ أن يكون
هناك تكافل اجتماعي بين اللبنانيين .لقد
أثبت اللبنانيون عبر التاريخ أنهم يتعاونون
ويتقاسمون رغيف الخبز في حاالت الخطر.
وأض���اف :ن��م� ّر ال��ي��وم ف��ي ن��وع ج��دي��د من
األزمات .ومع ذلك ،فأنا واثق بأننا سنتجاوزها
بأقل قدر ممكن من الخسائر ،وسنخرج منها
متماسكين ومتعاونين.
ودع��ا إل��ى اتخاذ ق��رارات ضمن كل وزارة
لتعليق المهل المالية ،وتأجيل دفع الرسوم
وال��ض��رائ��ب المتعلقة بالكهرباء والمياه
والهواتف والضمان والميكانيك والعدلية.
أما أبرز المقررات فهي:
 م��ش��روع ق��ان��ون معجل ب��ع��دم ف��رضالضريبة على القيمة المضافة  TVAلمدة
س��ت��ة أش��ه��ر ،وذل���ك بالنسبة إل���ى الهبات
المقدمة لالدارات العامة والمؤسسات العامة
والبلديات والممولة من مصادر داخل لبنان
نتيجة انتشار فيروس كورونا.
معجل يرمي إلى تعليق
 مشروع قانونّ
بعض أحكام ال��م��ادة  32من قانون موازنة
عام  2020بما يسمح لكل المؤسسات العامة
والبلديات وات��ح��ادات البلديات والمجالس
والصناديق والمصالح المستقلة وأشخاص
القانون العام أن تنفق أو تساهم أو تم ّول سواء
بمبالغ نقدية او تبرعات عينية ألي جهة عامة
أو خاصة على أن تكون هذه األموال مخصصة
حصرا ً لتأمين المساعدات الصحية أو الغذائية
على أنواعها ف��ي مواجهة ف��ي��روس كورونا
المستج ّد وأال تصرف وال تخصص ف��ي أي
وجهة إنفاق أخرى.
 ق�� ّرر مجلس ال����وزراء خفض التعرفةعلى الساعات الدولية والمحلية واإلضافية
المطلوبة م��ن ش��رك��ات االن��ت��رن��ت وشركات
نقل المعلومات  DSP & ISPوذلك بصورة

وقف عالج الحاالت «الباردة» صحيا ً (غير
الطارئة) في كل المستشفيات الموجودة في
المستشفى أو العيادات ،باستثناء مرضى
غسيل الكلى والمرضى الذين هم بحاجة
ماسة لالستشفاء داخ��ل المستشفيات،

واالستعداد لحاالت كورونا محتملة.
وكانت وزارة الصحة نشرت عبر حسابها
الرسمي على موقع تويتر رسمين بيانيين
جديدين ،تحت عنوان «تأخير االنتشار
المحلي لفيروس «كورونا».

عون يواكب عبر «�سكايب»
عمل الأط ّباء والم�سعفين
واك��ب رئيس الجمهورية العماد ميشال
ع��ون ،عمل األط��ب��اء والمسعفين ومتط ّوعي
الصليب األحمر اللبناني ،واطلع على أحوالهم
وجهوزيتهم لمكافحة وباء «كورونا» العالمي،
واستمع ال��ى هواجسهم وطلباتهم .ون � ّوه
بالعمل الذي يقوم به الجسم الطبي في لبنان
والمتط ّوعون في الصليب األحمر من اجل
االنتصار على الوباء وتأمين سالمة اللبنانيين
وص��ح��ت��ه��م» .وق����ال« :أن��ت��م ال��ي��وم مصدر
الطمأنينة للبنانيين .ان جهودكم مقدسة
ألنكم تعطون من قلوبكم وتخاطرون بحياتكم،
وهناك اليوم قلة فقط ممن يعرضون انفسهم
للخطر مثلكم».
وخ�لال اتصالين بالفيديو أجراهما عبر
تطبيق «سكايب» بمستشفى رفيق الحريري
الجامعي وت��ح�دّث ال��ى المدير العام فراس
األبيض واألطباء العاملين والمتطوعين فيه
وحيا الجميع .وأب��دى الرئيس عون تقديره
وجميع اللبنانيين «للعمل ال��ذي يقوم به
األطباء والممرضون والمتطوعون في المجال
الصحي» ،وقال« :لبنان كله يتطلع اليكم وهو
بحاجة لكم ،فأنتم القادرون على إزاحة بعض

القلق عن صدر اللبنانيين .هناك أشخاص
أعزاء قد نفقدهم بسبب هذا الوباء الذي ضرب
العالم».
ثم دار ح��وار بين الرئيس عون واألطباء،
حيث استمع الى همومهم والمصاعب التي
يتعرضون لها وهواجسهم ،ومنها ما يتعلّق
بضمان الشيخوخة ودع��م القطاع الصحي،
فأكد رئيس الجمهوريّة أنه ال يزال يعمل «على
متابعة قانون ضمان الشيخوخة الذي كان
تقدم به كنائب في العام  ،2006وهو ال يزال
في مجلس ال��ن��واب ،على أم��ل أن يتم إق��راره
خالل فترة قصيرة».
كما أجرى الرئيس عون اتصاال ً بالفيديو
ايضا ً عبر التطبيق نفسه ،بغرفة العمليات
في الصليب االحمر اللبناني ،وتحدث الى
رئ��ي��س الصليب األح��م��ر ان��ط��وان الزغبي
والمتطوعين ف��ي المركز .وت��ح��دث األمين
ال��ع��ام ج��ورج كتانة ،فشكر الرئيس عون
على اهتمامه ،وقال «نحن حاضرون وعلى
جهوزية تامة  24ساعة في اليوم ،للتعاون
معا ً ولنقف وقفة واح��دة ولندعم بعضنا
لتخطي هذه المحنة».

زمكحل  :للتح�ضير لمرحلة ما بعد «كورونا
دياب مستقبال جمعية المصارف
استثنائية ولمدة محدودة إلعطاء التسهيالت
إل��ى مشتركيها في ظ��روف التعبئة العامة
بشأن فيروس كورونا ،وذل��ك بعد أخذ رأي
مجلس شورى الدولة.
 ق ّرر مجلس ال��وزراء تمديد العمل لغاية 03ح��زي��ران  2020بأحكام المرسوم رقم
 6036تاريخ  23كانون األول  2019والمتعلق
بتمديد مفعول ب��راءة الذمة التي يصدرها
الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.
 عرض وزير الخارجية لشؤون الطالبفي الخارج وسبل تقديم المساعدات العينية
والمادية إليهم ،وسوف يتقدم بناء على طلب
دولة الرئيس بخطة مساعدة اجتماعية لهم.
 عرض وزير الشؤون االجتماعية لخطةعمل ال���وزارة التي يناقشها في ه��ذه األثناء
في اجتماع اللجنة الفنية المكلفة متابعة
المواضيع الطارئة المتعلقة بالشأن االجتماعي
ليصار إلى رفع توصيات عاجلة وخطوات
عملية وسريعة تلبي الحاجات الملحة.
 وبالنسبة إل���ى م��ش��روع الكابيتولك��ون��ت��رول ،أخ���ذت م�لاح��ظ��ات ال�����وزراء في
االعتبار ،وستستكمل النقاشات الموضوعية
إلنجاز المشروع».
وأشارت وزيرة االعالم منال عبد الصمد إلى
أن «التوجه حاليا ً لوضع خطة مادية أو عينية
لمساعدة الطالب الموجودين خارج لبنان»،
وق��ال��ت« :ف��ي الوقت الحالي ،هناك تنسيق

تام مع السفارات من أجل أن يتواصلوا مع
المقيمين في الخارج بشكل مستمر .كما طلب
وزي��ر الخارجية من كل شخص مقيم خارج
لبنان أن يضع كل المعلومات التي تتعلق به
لدى السفارة اللبنانية في الدولة التي يقيم
فيها ،لتسهيل التواصل معه ،وسيتم عرض
هذه الخطة في اليومين المقبلين».
وك��ان��ت اطلقت م��ن ال��س��راي ،م��ب��ادرة من
جمعية مصارف لبنان ،وهي عبارة عن تأمين
أجهزة طبية واستشفائية لمعالجة المصابين
بوباء الكورونا بقيمة تناهز  6ماليين دوالر
اميركي.
إعالن المبادرة جاء خالل استقبال دياب
في مكتبه وفدا ً من جمعية المصارف برئاسة
سليم صفير الذي اعلن عن مساهمة جمعية
م��ص��ارف ل��ب��ن��ان ف��ي ت��أم��ي��ن أج��ه��زة طبية
واستشفائية لمعالجة المصابين بوباء
الكورونا بقيمة تناهز  6ماليين دوالر أميركي.
وقال :نبدي حرصا ً على أن تكون هذه الهبة
العينية جاهزة ومسلمة في غضون أي��ام،
لمختلف المستشفيات الحكومية المعتمدة
رسميا ً كمراكز للمعالجة.
وأش��ار الى أن مبادرتنا اليوم هي واجب
وطني وليست عمالً خيريا ً أو م ّنة على أحد.
وليست اال البداية وستكون هناك مبادرات
أخرى في األيام القليلة المقبلة.
وقال :إن تجاوز المحن ال يكون إال من خالل

التضامن والتنسيق والتشاور بين الحكومة
والقطاعات الفاعلة والمنتجة في المجتمع.
أما دياب فشكر جمعية المصارف ورئيسها
على هذه المبادرة ،وأيضا ً على الوعد الذي
أطلقه بأنه ستكون هناك مبادرات أخرى ،من
أجل مواجهة هذا الوباء الزاحف إلى وطننا.
ولفت الى أن ما نم ّر به اليوم يحتاج إلى
تضافر كل الجهود ،من دون م��زاي��دات ،وال
حسابات .البلد كلّه يرزح تحت وطأة ضغوط
قاسية ،وال يمكن ألي كان أن يحمل وحده عبء
هذه الضغوط .حتى الدولة ،في ظل إمكاناتها
الحاضرة ،يصعب عليها القيام بكامل واجباتها
تجاه مواطنيها .ولذلك فإن الرهان هو على
تكافل المجتمع اللبناني ،والتعاون مع الدولة
التي ال مالذ إال بها ،باعتبارها الحاضن الوحيد
لجميع أبنائها ،من دون تمييز.
أضاف :المطلوب اليوم ،هو االلتفاف حول
ال��دول��ة ومؤسساتها ،وتقوية قدراتها ،ألن
الدولة وحدها هي التي تمنح اللبنانيين مناعة
ضد كل الفيروسات التي تش ّكل خطرا ً على أمن
الصحي أو األمني أو الوجودي.
الوطن
ّ
ودع���ا الجميع إل���ى م��زي��د م��ن ال��ت�لاح��م،
والمبادرة ،لتحصين الدولة ،كي تش ّكل سور
الحماية للبنانيين.
ثم تسلّم الرئيس دي��اب من صفير كتابا ً
بالهبة العينية التي قدّمتها الجمعية.

اج��ت��م��ع م��ج��ل��س إدارة «ت��ج��م��ع رج���ال
وس��ي��دات األع��م��ال اللبنانيين ف��ي العالم»
والمجلس االستشاري للتجمع برئاسة فؤاد
زمكحل ،عبر اإلنترنت ،لمناقشة تأثير وباء
«كورونا» المستج ّد على األوضاع االقتصادية
واالجتماعية في لبنان ،ال سيما مرحلة ما بعد
الفيروس.
وتو ّقع المجتمعون أن تظهر ،ما بعد وباء
«كورونا» ،في كل دول العالم ،تغيّرات جذرية،
أهمها ،من المتوقع أن نشهد ركودا ً اقتصاديا ً
عالمياً ،وأي��ض �ا ً تغييرا ً كبيرا ً ف��ي سالسل
التوريد الدولية ،مما سيحد من تغيير وتنفيذ
منطق العولمة ،باإلضافة إلى النقص الحاد
في استيراد السلع والمواد األولية ،وغيرها من
التداعيات االقتصادية الجذرية التي ستغير
أكثرية األسس التي اعتدنا عليها سابقا.
وقال زمكحل «علينا بذل كل الجهود للتحضير
منذ اآلن لمرحلة ما بعد «كورونا» التي ستكون
صعبة ج��دا ً على لبنان واللبنانيين في كل
القطاعات والنواحي االقتصادية واالجتماعية
وحتى السياسية».
وناشد زمكحل بإسم المجتمعين ،الحكومة
اللبنانية «ت��رك��ي��ز ج��ه��وده��ا على نقطتين
أساسيتين في هذه المرحلة الدقيقة:
أوالً :ف��ي الشق الصحي :م��ن ال��ض��روري
استيراد وب��أس��رع وق��ت ممكن م��ا يس ّمى بـ
«الفحص السريع لفيروس كورونا المستجد»،
ال��ذي ال تتعدّى كلفته الدوالرين على الفرد،
بغية توزيعها في كل المناطق ،كي نستطيع

إح��ص��اء ع���دد األش��خ��اص ال��ذي��ن يحملون
الفيروس والحجر عليهم ،وم��ن ثم إحصاء
األرق���ام وت��وزي��ع ماكينات التنفس على كل
المستشفيات في المحافظات كافة .في هذا
السياق ندعو كالً من رئيس مجلس ال��وزراء
حسان دياب ووزير الصحة حمد حسن ،إلى
القيام بهذه المبادرة الحيوية والحاسمة في
أسرع وقت ممكن .من الضروري تأكيد أنه ال
نستطيع أن نتكلم عن الموضوع الصحي من
دون معرفة مدى تورط اللبنانيين بهذا الوباء
لمواجهة هذا الشبح.
ث��ان��ي��اً :ف���ي ال��ش��ق االق���ت���ص���ادي :ات��ف��ق
المجتمعون على أن تكون األولوية المطلقة
للطلب رس��م��ي�ا ً م��ن ص��ن��دوق النقد ال��دول��ي
لمساعدة لبنان وضخ سيولة في اقتصاده في
أسرع وقت ممكن .إنها الفرصة المناسبة لطلب
المساعدة في هذا الوقت ،باعتبار أن الشروط
المؤلمة التي كان يتحدث عنها الصندوق لن
ينفذها في المدى القريب والمتوسط ،جراء
األزمة االقتصادية واالجتماعية العالمية التي
سيولدها وباء «كورونا».
وقال :صندوق النقد سيمنحنا وقتا ً معينا ً
لتنفيذ اإلصالحات وسيزيد من مرونته في
الوقت الحالي .لذا علينا االتصال بمسؤولي
الصندوق رسميا ً اليوم قبل الغد ،ألن ما بعد
الـ «كورونا» ستكون مساعدة لبنان في آخر
أولوياته ،باعتبار أن��ه سيكون مجبرا ً على
تقديم المساعدات إلى البلدان األخرى األكثر
تضررا ً جراء انتشار الوباء.
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الوطن � /سيا�سة

درا�شة �شينية تك�شف تفا�شيل الناقل ال�شامت!
قرابة  3أسابيع في بعض الحاالت النادرة.
واحدة من أبرز العقبات تكمن في أن كل دولة
تعلن عن أرقام الحاالت اإليجابية لديها بطرق
مختلفة عن بعضها.
تعمد منظمة الصحة العالمية إلى تصنيف
الحاالت التي تبين أن فحوصها إيجابية ،بغض
النظر عما إذا كان لديهم ع��وارض أم ال .وتقوم
كوريا الجنوبية باتباع الطريقة نفسها أيضاً.
لكن الحكومة الصينية غيرت إرشادات التصنيف
الخاصة بها في  7فبراير (شباط) مع احتساب
المرضى الذين يعانون من األعراض فقط كحاالت
مؤكدة.
ال تفحص ال��والي��ات المتحدة وبريطانيا
وإيطاليا المرضى الذين ال يعانون من أعراض،
باستثناء العاملين في المجال الطبي الذين
يعملون لفترة طويلة مع المصابين بالفيروس أو
مع الفيروس نفسه.
وتزعم الصحيفة الصينيّة أنه في معظم الدول
األوروبيّة إلى جانب الواليات المتحدة ،فإن أعداد
المصابين في ازدياد سريع لكونهم ال يفحصون
سوى الذين يظهر لديهم أعراض كورونا.
وت��رى الصحيفة أن «هناك شكوكا ً متزايدة
تجاه بيانات منظمة الصحة العالمية التي ترى

يمكن أن يصل عدد «الناقلين الصامتين»أي
األشخاص المصابين بفيروس كورونا المستج ّد
ولكن لديهم أعراض متأخرة أو ال تظهر بتاتاً ،إلى
نحو ثلث العدد اإلجمالي للمصابين ،وفقا ًلبيانات
حكومية صينية سرية.
وت���رى صحيفة «س���اوث شاينا مورنينغ
بوست»أن األمر قد يعقد من استراتيجيات الكشف
عن مدى انتشار كورونا حول العالم ،حيث ارتفع
عدد المصابين إلى أكثر من  320000مصاب
ووفاة ما يناهز  14000شخص حول العالم.
ويلفت التقرير إلى أكثر من  43000مصاب في
الصين بفيروس كورونا حتى نهاية شباط لم
تظهر عليهم أعراض الفيروس ،بحسب المعطيات
الرسمية السريّة ،وتابعت الصحيفة إلى أنه تم
وضعهم في الحجر الصحي بطبيعة الحال ولكن
لم يتم إدخالهم على السجالت الرسمية للحاالت
اإليجابية التي تم اكتشافها ،والتي كانت تناهز
 80000آنذاك.
وال ي��زال العلماء منهمكين في معرفة مدى
إمكانية أن تنشر تلك الفئة من المرضى من دون
أي أع��راض ظاهرة المرض لدى أوساطهم .إذ
غالبا ً ما تبدأ األعراض بالظهور خالل  5أيام من
التقاط العدوى ،مع فترة حضانة قد تمتد إلى

تقرير �إخباري

أن العدوى من األشخاص الذين ال تظهر عليهم
العوارض متد ّنية بل نادرة للغاية”.
وقدّر تقرير صادر عن البعثة الدولية لمنظمة
الصحة العالمية بعد رحلة إل��ى الصين أن
«اإلصابات بدون أعراض تمثل  1إلى  3في المئة
من الحاالت” ،وفقا ً لورقة صادرة عن االتحاد
األوروبي.
وج��اء في تقرير أع �دّه مجموعة من الخبراء
اليابانيين بإدارة جامعة هوكايدو أن «عدد حاالت
فيروس كوفيد -19في جميع أنحاء العالم آخذ
في االزدياد ،والتباين بين أرقام التقارير الرسمية
من الصين واألرق��ام التي تعكسها اإلحصاءات
ّ
المشخصة خ��ارج الصين،
التقديرية للحاالت
تشير إلى أن ع��ددا ً كبيرا ً من المصابين ال يتم
تشخيصه”.
وبحسب الورقة البحثية اليابانية المرسلة
إل��ى «المجلة الدولية ل��ألم��راض المعدية»في
شباط ،يقدّر أن «نسبة المرضى اليابانيين الذين
ال يعانون من أع��راض والذين تم إجالؤهم من
ووهان ،عند نسبة  30.8%على غرار البيانات
الحكومية الصينية المصنفة”.
إال أن األرق��ام الرسمية في كوريا الجنوبية،
التي عمدت إلى إجراء ما يناهز  300000عملية

كوالي�س
فحص على مق ّربي المصابين ،تعتبر األقرب إلى
األرقام الصينية.
أكثر من  20%من المصابين من دون عوارض
ت ّم تسجيلهم في المراكز الكورية بقوا من دون
أي عوارض طيلة فترة حجرهم الصحي داخل
المستشفى.
ولفت مدير المركز الكوري لمراقبة تفشي
سجلت أكبر عدد في حاالت
األوبئة إلى أن بالده ّ
المصابين بفيروس كوفيد -19ولكن من دون أن
تظهر عليهم أي من عوارض الوباء ،معلالً األمر
بأنه «يعود ربما إلى عمليات الفحص المكثفة
التي نجريها”.
وب���ال���ع���ودة إل����ى ال��س��ف��ي��ن��ة «داي���م���ون���د
برينسيس»المثيرة للجدل التي رست في اليابان،
ف��إن  712شخصا ً تبينت إصابتهم بفيروس
كوفيد ،-19إال أن  334منهم لم تظهر عليهم أية
من عوارض الفيروس.
كذلك فإن تقريرا ً صادرا ً من االتحاد األوروبي
يلقي الضوء على أن  44%من الحاالت المسجلة
في إيطاليا لم تظهر عليها أي من العوارض ،على
الرغم من أن أغلبية المناطق اإليطالية ال تفحص
هؤالء الذين لم تظهر عليهم العوارض.
وفي هونغ كونغ 16 ،حالة من أصل  138حالة

مؤكدة في  14آذار لم تظهر عليهم أية عارض.
تشير جميع هذه األرقام إلى نسبة عالية جدا ً
من الحاالت غير المصحوبة بالعوارض ،أعلى
مما أش��ارت إليه البيانات الصينية حتى اآلن.
ويؤكد العلماء الصينيون أن هناك  889مريضا ً
من دون عوارض من بين  44672حالة مؤكدة
حتى  11فبراير (شباط).
وفي دراسة مشتركة بين الصين والواليات
المتحدة وبريطانيا وهونغ كونغ ،تبين أن حاالت
االلتهاب الرئوي غير الموثقة ،معظمها مع أعراض
خفيفة أو حتى بدون أعراض ،كانت مصدر عدوى
كورونا ل�  79%من الحاالت الموثقة قبل إغالق
ووهان في  23كانون الثاني.
ويؤكد بروفيسور في جامعة هونغ كونغ
ل��إع��الن ب��أن��ه «ب��ات��ت لدينا دالئ���ل م��ؤك��دة أن
الشخص المصاب بإمكانه نشر الفيروس حتى
قبل أن تظهر لديه أعراض كوفيد.”-19
وختم التقرير أن «نسبة الحاالت من دون
ع��وارض صحية قد تكون أعلى ضمن األطفال،
ما يعني أن األمر قد يجبرنا على تغيير نظرتنا
وتعاملنا مع الوباء ،وحتى الطرق المثلى للتدخل
ربما يجب تغييرها”.
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قالت مصادر أممية إنها
تتوقع تق ّدم مساعي
التفاوض على المسار
اليمني كترجمة لدعوة
ّ
األمين العام لألمم المتحدة
لوقف شامل إلطالق
النار في كل بؤر النزاع
المسلح .وقالت المصادر
إن االتصاالت األولية التي
األممي
أجراها المبعوث
ّ
في اليمن في ذكرى خمس
سنوات على الحرب حملت
مؤشرات إيجابية.

هل تمتلك ال�شين فائ�ش ًا من المواد الطب ّية لت�شديره؟

مع انتشار فيروس كورونا الجديد على نطاق
واسع ،باتت المعلومات المتعلقة بالمساعدات
الطبية الصينية للدول األجنبية مح ّل اهتمام
واس��ع .وأث��ي��رت الكثير من التساؤالت حول
كفاية اإلمدادات الطبية التي تنتجها الشركات
الصينية لتلبية طلب السوق المحلي ،وهل
هناك مجال للتصدير حقاً؟ في ه��ذا الصدد،
أعربت شركات ع��دة لتصنيع المواد الطبية
في مقابالت صحافية ،بأن «الطاقة اإلنتاجية
للشركات الصينية للمالبس الواقية وخراطيش
الكشف عن األحماض النووية يمكن أن تؤخذ
في االعتبار األسواق المحلية واألجنبية على حد
سواء” .في المقابل ،ال تزال هناك بعض العوامل
التي يجب أخذها في االعتبار بالنسبة لتصدير
بقية المواد الطبيّة.
وأعلنت اللجنة الوطنية للتنمية واإلصالح
مؤخرا ً أن «الطاقة اإلنتاجية اليومية للكمامات
في الصين تستمر في الزيادة بسرعة ،حيث
تجاوزت في الوقت  100مليون كمامة” .كما
ت ّمت استعادة إمدادات الكمامات في العديد من
األماكن ،وقامت بعض المناطق بشراء كميات
غير م��ح��دودة .وذك���رت صحيفة «نيويورك
تايمز»األميركية أن «الصين قد بدأت في تزويد
األس��واق األجنبية بالك ّمامات” .حيث بدأت
شركة «ليانساي»للمنتجات الطبية بمقاطعة
هوبي في  10آذار الحالي ،تزويد األس��واق
الدولية بالكمامات ،لمساعدة الجهود الدولية
في مكافحة الوباء.
ومع استئناف حركة العمل واإلنتاج ،ال تزال
هناك فجوة كبيرة في الكمامات داخل السوق
الصينية.ووفقا ًلمؤسسة«هواتشوانغ»لألوراق

المالية ،يقدر عدد العاملين في الصناعة األولى
والثانية في الصين حوالي  530مليون شخص،
وهناك حاجة ل�توفير  530مليون كمامة يوميا ً
على األقل .في هذا الصدد قال لي لين ،المدير
العام لشركة فوماي للمنتجات الطبية في
مقاطعة آنهوي ،إن «الشركة تعمل على تزويد
السوق المحلية بشكل رئيسي” .وأضاف بأن
«في صورة اكتمال جميع المنشآت ،ووصول
الطاقة اإلنتاجيّة للشركة الى  350الف كمامة،
أو يبدأ الطلب المحلي في التراجع ،فسيصبح
بإمكان الشركة التصدير إلى األسواق األجنبية
ب��ال��ت��زام��ن م��ع اإلي���ف���اء ب��ح��اج��ي��ات ال��س��وق
المحلية”.
وعلى عكس الكمامات ،ف��إن إنتاجها من

المالبس الطبية الواقية ،إلى جانب إيفاءها
بحاجة السوق المحلية ،فإن لديها فائضا ً يمكن
تصديره إلى األسواق األجنبية .وتنتج الشركة
في الوقت الحالي آالف �ا ً من المالبس الواقية
بشكل يومي .حيث قامت في بداية آذار من العام
الحالي ،بتزويد السوق اليابانية ب�  5000طقم
من المالبس الواقية .وهي أول شحنة تصدّر
لليابان منذ تفشي الوباء.
من جهة أخ��رى ،ق��ال ووكانغ بينغ رئيس
شركة لونغ ت��اي الطبية لمراسل «غلوبال
تايمز»يوم  17آذار الحالي ،أن «الشركة قد
أنهت طلبات السوق المحلية قبل أسبوعين.
وب��دأ في الوقت الحالي الطلب على المالبس
الواقية في السوق المحلية يتراجع ،وشرعت

الشركة تركز على األس��واق الخارجية .وقد
حصلت الشركة مؤخرا ً على طلب ب� 100الف
طقم من المالبس الواقية من إيطاليا ،وهي اآلن
في طريقها للوصول الى هذا البلد .وهي أول
شحنة تصدير للشركة ،وفي المستقبل ستضع
الشركة خطة لمواكبة تطور وضع الوباء في
الخارج”.
إل��ى غاية  13آذار ،واف��ق��ت إدارة الدولة
الصينية ل��ألدوي��ة على  10منتجات جديدة
تستعمل في الكشف عن اإلص��اب��ة بفيروس
كورونا عبر تحليل الحمض النووي .من بينها،
دفعة أول��ى بمنتجين من شركة  .BGIوقال
مسؤول عن شركة  BGIإنه «في حين تمت
تلبية الطلب المحلي ،فإن الشركة ستبدأ تزويد

السوق العالمية” .والى غاية  16آذار الحالي،
تجاوزت عدد الطلبات من األس��واق األجنبية
التي حصلت عليها شركة  BGI 600ألف طلب،
من أكثر  50دولة .وقد صدرت الشركة منتجاتها
إلى كل من اليابان وبروناي وتايلند واإلمارات
ومصر البيرو وغيرها.
وتتعاون الشركة أيضا ً مع المنظمات غير
الهادفة للربح مثل مؤسسة «ماموث»لتقديم
تبرعات لبعض البلدان .وتفيد المصادر ذات
الصلة ،أن «خراطيش الكشف بالحمض النووي
هي األرخ��ص في األس��واق الدولية ،وخاصة
األس��واق األوروب��ي��ة واألميركية .كما ال توجد
في الوقت الحالي معايير موحدة بين السوق
المحليةوالعالمية.

فيما تمتلك شركة كومبر  Comperحصة
ب�  10%من سوق أجهزة قياس حرارة الجسم
باألشعة تحت الحمراء في الصين ،وتز ّود بشكل
خاص مدينة بكين.
وقالت السيدة دو هان ،الرئيس التنفيذي
للشركة ،في مقابلة مع مراسل من «غلوبال
تايمز»في  17آذار الحالي ،إن «الطاقة اإلنتاجية
الحالية للشركة يمكن أن تصل إلى  10آالف
وح���دة يوميا ً” .ول��ك��ن بسبب ال��ع��رض غير
المستقر للمكونات األساسية مثل مستشعرات
األشعة تحت الحمراء والرقائق ،فإنها تضطر
احيانا ً إل��ى إيقاف اإلن��ت��اج ،وانتظار وصول
المك ّونات األساسية.
ووفقا ً ل��دو ه��ان ،ف��إن «أجهزة االستشعار
والرقائق باألشعة تحت الحمراء تأتي بشكل
رئيسي من اليابان وتايوان وغيرها من المناطق.
فيما تنفذ هذه المناطق إجراءات داخلية للتحكم
في الوباء” .كما أن «تقدم اإلنتاج مقيد أيضا ً
بوضع شركات المنبع األخ��رى .مع استقرار
حالة ال��وب��اء المحلي واس��ت��ق��رار الطلب في
السوق ،مع إنتاجنا الحالي ،فإن العرض داخل
السوق المحلية اليمثل مشكلة كبيرة.
وإذا قمنا بالتصدير إلى األسواق األجنبية،
فهذا يعتمد على ما إذا كان عدد الطلبات األجنبية
ومواعيد التسليم تتطابق مع القدرات االنتاجية
للشركة.
وقالت دو هان إن الشركة قد قدمت مؤخرا ً
م��س��اع��دة ال��ى ال��ي��اب��ان  3000ج��ه��از لقيس
الحرارة .ولكن الدول المستعجلة على الطلب،
قد اليمكننا اإليفاء بطلباتها وعليها االنتظار
لشهر او شهرين”.

دول تقتدي بالتجربة ال�شين ّية وتبني م�شت�شفيات موؤقتة لمواجهة كورونا

االستفادة من التجربة الصينية أميركا
مع استمرار انتشار وب��اء فيروس كورونا
الجديد في مختلف العالم ،أصبحت كيفية عالج
عدد كبير من المرضى المصابين بكورونا الجديد
تحديا ً صعبا ً على مختلف البلدان .لذا لجأت
عدّة دول الى إقامة مستشفيات مؤقتة خاصة
بمرضى كورونا ،اقتدا ًء بالتجربة الصينية.

إيران

بنا ًء على اقتراح الخبراء الصينيين ،قررت
الحكومة اإليرانية استغالل مراكز معارض
ومصانع مغلقة ومواقع أخرى لبناء مستشفيات

 ..في إيران
مؤقتة في عدد من المحافظات التي تعاني من
الوباء بشكل خطير.
واستغرقت إيران  6أيام لتحويل أكبر مركز
للتسوق «إي��ران م��ول» إل��ى مستشفى مؤقت
لتلقي المزيد من المرضى المصابين بااللتهاب
الرئوي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.
ويشمل المستشفى المؤقت  250سريرا ً للعزل،
األسرة إلى  3000سرير
ويمكن توسيع إجمالي ّ
ف��ي المستقبل .وت��م تسليم المستشفى إلى
وزارة الصحة اإليرانية أول أمس ،لبدء قبول
المرضى.

 ..وفي إيطاليا

باإلضافة إلى ذلك ،قامت قوات الحرس الثوري
اإليراني ببناء مستشفى مؤقت مجهّز ب�200
سرير في محافظة أذربيجان الغربية للبالد.

روسيا

كشف عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قبل
أيّام عن بناء أول مستشفى مؤقت لمقاومة وباء
فيروس كورونا الجديد .ووفقا ً للتقارير ،يقع
المستشفى المؤقت على بعد حوالي 60كيلومترا ً
جنوب غرب موسكو ،وت ّم تزويده ب�  500سرير،
ومنها  250سريرا ً للعناية المركزة.

إيطاليا

دخل أول مستشفى مؤقت استجابة لوباء
كورونا الجديد في إيطاليا التي تعد الدولة
األوروب���ي���ة االك��ث��ر ت��ض��ررا ً م��ن ال��وب��اء ،حيز
االستخدام في  20آذار في مدينة كريمونا بإقليم
لومبارديا شمال البالد .ويتك ّون المستشفى
المؤقت من  15خيمة ويقع في موقف السيارات
بمستشفى كريمونا ،ويشمل  60سريراً ،ومنها
 8أس ّرة للعناية المركزة.
وقامت إيطاليا أيضا ً بتحويل خيمات قابلة
للنفخ إل��ى غ��رف طبية مؤقتة ،ويمكن إكمال

متط ّوعون �شين ّيون :حان الوقت لنقف في وجه الفيرو�س..
ت�� ّم م��ؤخ��را ً إط���الق المرحلة األول���ى من
التجارب السريريّة للقاح فيروس كورونا
الجديد (ناقل الفيروس الغدي) في الصين.
حيث تم تطعيم الدفعة االولى من المتط ّوعين،
الصحي
وهم اآلن خالل فترة مراقبة الحجر
ّ
لمدة  14يوماً..
وتتطلّب التجربة السريرية للمرحلة األولى
أن يكون المتط ّوعون مقيمين في مدينة ووهان،
ويبلغ ع��دده��م االج��م��ال��ي  108أش��خ��اص.
داب��اي (اس��م مستعار) ال��ذي يعمل أستاذا ً
في الجامعة ،هو أحد هؤالء المتط ّوعين ،وقد
ص � ّرح للصحافيين في مكالمة هاتفية ،في
مساء السبت  21آذار «نحن على قلب رجل
تتحسن ووهان قريبا .وفكرة
واحد ونريد أن
ّ
المتط ّوعين بسيطة للغاية ،وهي المساهمة
في بحث وتطوير في اللقاحات”.
ووفقا ً للمعلومات العامة المتوفرة على
الموقع اإللكتروني لمركز تسجيل التجارب
السريرية الصيني ،ف��إن «المركز المشرف
على التجربة السريرية هو معهد الهندسة
الحيوية التابع ألكاديمية العلوم الطبية
التابعة ألكاديمية العلوم العسكرية وشركة

كانجسينو البيولوجية المحدودة .والغرض
من ه��ذا االختبار هو اختبار وتقييم سالمة
وفعالية لقاح فيروس كورونا الجديد (ناقل
الفيروس الغدي)”.
وتم تقسيم المتطوعين إلى ثالث مجموعات
من مجموعة الجرعات المنخفضة ومجموعة
الجرعات المتوسطة ومجموعة الجرعات
العالية ،مع  36شخصا ً في كل مجموعة.
وخ��الل ال���  6أشهر التي ستتبع التطعيم،
سيقوم الفريق الطبي بإجراء متابعة دورية
الصحي للمتطوعين م��رات ،لمعرفة
للوضع
ّ
ما إذا كان لديهم أي ردود فعل سلبية وما إذا
كانت األجسام المضادة للبروتينات المضادة
للجسم يتم إنتاجها في الجسم..
وفي صباح يوم  17آذار ،قام داباي ،الذي
كان يراقب تقدم تطوير اللقاح ،بإيجاد قناة
التسجيل وقدّم معلوماته الشخصية .وبعد
ظهر يوم  ،18تلقى إشعارا ً بالفحص الطبي،
وفي مساء اليوم نفسه ،التحق داباي بمكان
الفحص الطبي .ك��ان هناك خمسة أو ستة
متطوعين خضعوا لفحص ج��س��دي معه
ايضاً..

التقى داب��اي في مركز الفحوص برئيسة
مشروع اللقاح ،العالمة باألكاديمية الصينية
للهندسة وأكاديمية الباحث الطبي العسكري
تشن وي .وقد تع ّرف عليها المتطوعون رغم
أنها كانت ت��رت��دي كمامة« .أولينا جميعًا
خاصا باألخبار المتعلقة باللقاحات،
اهتمامًا
ً
وعرفنا مالمح وجهها عبر شاشة التلفزيون”.
بينما عبّرت تشين وي عن شكرها وتقديرها
لمبادرة المتطوعين..
تم تطعيم داباي رسميا ً في  20آذار الحالي.
ويتذكر داباي الوقت جيدا ،بانها كانت الساعة
 12:39ظهرا ً من ذلك اليوم .وفي حديثه عن
قراره ،قال« :أشعر بالفخر والعظمة”.
يعرف داباي كامل المخاطر المحتملة على
صحته وحياته ...وقال داب��اي« :إن الطاقم
الطبي ف��ي ه��وب��ي ووه���ان ،ك��ان��وا يعرفون
مخاطر الفيروس خالل هذه الفترة ،لكنهم أتوا
دون تردد .واآلن بعد أن انتهت مهمتهم ،حان
الوقت لنقف ونحارب الفيروس.
دخل المتطوعون بطريقتهم الخاصة جانبا ً
الى جنب مع العلماء إلى ساحة المعركة ضد
فيروس كورونا الجديد .ويعتبرون أنفسهم

أشخاصا ً عاديين وال يستحقون لألخبار
وتسليط األضواء .وكانت المتط ّوعة شياومي
(اس���م م��س��ت��ع��ار) ،ق��د كشفت ع��ن هويتها
كمتطوعة ف��ي اخ��ت��ب��ار ل��ق��اح ك��ورون��ا على
حسابها في مدونة ويبوه .واستقبلت سيالً
من تعاليق الشكر والتشجيع.
لكن شياومي ردّت بتواضع« ،لم أفعل سوى
واجبي ،وليس بالشيء الكثير .وأنا مستعدّة
لتحمل النتائج ،وأنا أشكر كل مَن باستطاعته
أن يقف في مقدمة الناس العاديين”.
ويقول داباي إن «الجميع يريدون أن يفعلوا
شيئا ً ما لمحاربة الوباء .وقد تط ّوع الكثير من
الناس في أماكن أخرى في ووهان من قبل”.
وقبل قبوله اختبار اللقاح ،كان داباي متطوعا ً
في مج ّمعه السكني ،ويو ّزع اإلمدادات.
قبل ال��ذه��اب للتطعيم ،ح��اول داب���اي أن
يعتمد طريقة مبسطة ليشرح البنه القرار
ال��ذي سيقدم عليه .وألن ابنه يحب علوم
الفضاء ،فقد ّ
لخص له أب��وه ق��راره كما يلي:
«أب���وك مثل ال��رائ��د ال���ذي ي��ن��زل على سطح
القمر ،وبخطوة صغيرة يقوم بها أبوك ،تتقدّم
البشرية بخطوة كبيرة”.

إنشائها في يوم واح��د ،وت� ّم تزويد الخيمات
بالمعدات الطبية .ويمكن للخيمة أن تستوعب
 4مرضى.

مستقلة لتجنب انتقال العدوى ،كما تكون جميع
أبواب الغرف مفتوحة للخارج وال يوجد ممر
مشترك.

نسخة أميرك ّية

أسبانيا

ووف��ق�ا ً ل�»تياتل تايمز» األميركية ،قامت
محافظة كينغ في والية واشنطن االكثر تضررا ً
من وب��اء كورونا الجديد ،بشراء فندق موتل
لتحويله إلى مكان للعزل.
وقال متحدث باسم حكومة محافظة جينغ
إن غرف الفندق مزودة بأنظمة تدفئة وتكييف

وفقا ً لتقارير وكالة األنباء االسبانية «ايفي»
في  21آذار ،تعلمت مدريد من تجربة ووهان
إلف��راغ قاعة المعارض « »Ifemaوتجديد
جناح رقم  9من القاعة لتحويله إلى مستشفى
مؤقت لتلقى المرضى المصابين بكورونا
الجديد.
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الوطن

الميداني في «القومي» ّ
نفذ حملة تعقيم في مخيم ماراليا�س في بيروت
الإ�سعاف
ّ
بطر�س �سعادة :م�ستمرون في مواجهة كورونا لحماية �أهلنا في كل المناطق وفي المخيمات

عبير حمدان
الميداني التابع لعمدة العمل والشؤون االجتماعية
ن ّفذ اإلسعاف
ّ
ف��ي ال��ح��زب ال���س���وري ال��ق��وم��ي االج��ت��م��اع��ي ح��م��ل��ة تعقيم شاملة
لمخيم مارالياس في بيروت بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للمخيم
والفصائل الفلسطينية.
حملة التعقيم شملت أحياء المخيم كافة والمكاتب والمؤسسات
والمحال ،والق��ت ترحيبا ً من قبل أهالي المخيم واللجنة الشعبية
والفصائل الفلسطينية.

عميد العمل والشؤون االجتماعية

وع��ن حملة التعقيم في مخيم م��ارال��ي��اس ،تحدث عميد العمل
والشؤون االجتماعية في الحزب السوري القومي االجتماعي بطرس
سعادة لموقع الحزب الرسمي ( )ssnp.onlineوجريدة «البناء»
وقال:
الميداني التابع
حملة التعقيم في مخيم مارالياس توالها اإلسعاف
ّ
للعمدة ،وقد ت ّمت بالتنسيق مع اللجنة الشعبية للمخيم والفصائل
الفلسطينية ،وه��ي تندرج في سياق حمالت متواصلة لمواجهة
فايروس «كورونا» ،وتحت سقف اإلجراءات واإلرشادات التي أعلنت
عنها الجهات الرسميّة.
أضاف :أطلقنا شعار «معا ً ضد الوباء» وذلك انطالقا ً من واجبنا
القومي تجاه شعبنا ،خصوصا ً في األزمات والمحن ،وحمالت التعقيم
التي نقوم بها شملت مناطق عدة في بالدنا ،أبرزها في الكورة وعكار
وطرابلس وبيروت والسويداء وحمص ودمشق.
ولفت إلى أن مخيم مارالياس كما كل المناطق ،بحاجة إلى حمالت
تعقيم للوقاية من الفايروس ،وه��ذه مسؤولية أخالقيّة تجاه كل
أبناء شعبنا .وهذه مناسبة للقول إن كل مَن يتكلم عن المخيمات
الفلسطينية في لبنان بخلفية عنصرية هو الوباء بعينه.
وتابع« :كل قومي اجتماعي هو جندي في خدمة المجتمع ،وألننا
في خدمة مجتمعنا نح ّرض لحماية صحة أهلنا ،وندعوهم إلى البقاء
في منازلهم والتقيّد بكل اإلرشادات والتعليمات الصادرة عن الجهات
الرسمية.
وشدّد العميد بطرس سعادة على أهمية حمالت التعقيم ،مضيفا ً
«ال ب ّد من خطوات أخرى نحن بصددها ،ومنها جمع التب ّرعات بغرض
تأمين سلل غذائيّة لمن هم بحاجة إليها ،خصوصا ً في ظل توقف
الناس القسري عن العمل».
وختم بالقول« :لمسنا مدى تفاعل الناس مع الجهد الذي نقوم به
ومقدار وعيهم لناحية الوقاية وااللتزام باإلرشادات الصحية المطلوبة
لكي نصل جميعنا إلى بر األمان ويتم كسر العدوى واحتواء انتشار
الفيروس ،وبالطبع سنستمر في جهودنا وفي دعم الناس اجتماعيا ً
إلى حين انتهاء األزمة».

عضو المكتب السياسي
للجبهة الشعبية– القيادة العامة

ب��دوره اعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين – القيادة العامة أبو كفاح أن مبادرة الحزب السوري القومي
االجتماعي ساهمت في تخفيف العبء عن الشعب الفلسطيني في
المخيمات ،وقال« :إن كل الحمالت التي يقوم بها شعبنا الفلسطيني
في المخيمات ما هي إال مرحلة وقائية في محاولة لحصر الوباء
الذي لم يدخل حتى اآلن إلى أيّ مخيم على امتداد األراضي اللبنانية،
والمبادرة التي قام بها أخيرا ً الحزب السوري القومي االجتماعي

} عميد العمل وال�ش�ؤون االجتماعيةَ :من يتكلم عن المخيمات الفل�سطينية في لبنان بخلفية عن�صرية هو الوباء بعينه
القومي حزب فل�سطين ومبادرته خففت العبء عن �أهلنا في المخيمات
} �أبو كفاح :الحزب
ّ
القومي في عالقته المبدئ ّية مع فل�سطين الق�ض ّية
} رمي�ض :دليل �صارخ على م�صداقية الحزب
ّ
القومي لي�س جديد ًا ومنه حملة التعقيم ومخيماتنا مفتوحة لهم
} ظاهر :عطاء رفاق الدرب في الحزب
ّ
ً
�صدى �إيجابي ًا لدى ال�سكان
} الأحمد :القوم ّيون �س ّباقون ومبادرتهم في تعقيم مخيم ماراليا�س تركت
الفل�سطيني
إ�ضافي على دعمه الدائم لل�شعب
} �أورفلي :مبادرة
ّ
«القومي» ت�أكيد � ّ
ّ
ساهمت في تخفيف العبء الذي يتح ّمله شعبنا .وهذا ليس غريبا ً
على الحزب القومي الذي هو حزب فلسطين وكان ولم يزل إلى جانب
فلسطين إعالميا ً وسياسيا ً واجتماعياً ،وخاصة اليوم في مرحلة ما
ُيس ّمى حصار فيروس كورونا».
القومي سبّاق في دعم الشعب الفلسطيني وهو
وأضاف« :الحزب
ّ
حاضر دوما ً معهم وبينهم ،ونحن نعلم أن مبادرته لم تقتصر على
مخيم مارالياس فقط بل امتدت في كل المناطق اللبنانية .ومن
موقعنا نشكر كل الرفاق القوميين على جهودهم ولفتتهم وحضورهم
الفاعل».
عالمي وال يميّز بين البشر وعلينا جميعا ً التكافل
الوباء
«هذا
وتابع:
ّ
والتضامن في مواجهته من خالل مؤسساتنا الصحية الفلسطينية
والقوى اللبنانية التي تؤازرنا كي تبقى كل المخيمات آمنة مع التمني
أن تمر هذه األزمة بأقل خسائر ممكنة على العالم كله ،وطبعا ً ندعو
ونتوجه بالشكر إلى كل وسائل اإلعالم
بالسالمة الخواننا اللبنانيين،
ّ
التي تعمل بمسؤولية على نشر التوعية وفي مقدّمها جريدة البناء».

عضو اللجنة المركز ّية
أمين سر إقليم لبنان لحركة فتح االنتفاضة

أم��ا عضو اللجنة المركزيّة أمين سر إقليم لبنان لحركة فتح
االنتفاضة أب��و هاني رفيق رميض فقال :نتوجه بأسمى التحايا
والتقدير لألخوة في الحزب السوري القومي االجتماعي وخاصة فرق
الميداني لهيئة العمل والشؤون االجتماعية للحزب على
اإلسعاف
ّ
دورهم وعملهم اليوم في مواجهة فيروس كورونا من خالل قيامهم
وعدد من المتط ّوعين بعملية تعقيم لألحياء والبيوت والمؤسسات
والطرقات والممرات الداخلية في مخيم مارالياس.
إن ما قام به األخوة القوميّون في مساعدة ابناء شعبنا الفلسطيني
في المخيم في مواجهة الوباء الخطير الذي يهدد صحة المواطنين
والمقيمين على السواء ،لدليل صارخ على مصداقية الحزب السوري
القومي االجتماعي في العالقة المبدئية مع فلسطين القضية والشعب.
وهي في الوقت نفسه خطوة بالغة األهمية في بعدها اإلنساني الذي

نتوجه من خالله لتأكيد رسالة شعبنا لكل المعنيين في الدولة
ّ
اللبنانية ووكالة الغوث األونروا وحتى كافة الهيئات والمؤسسات
الدولية للقيام بدورها لتعزيز صمود الالجئين الفلسطينيين في لبنان
في مواجهة الوباء من خالل توفير المستلزمات الطبية ،باإلضافة
للمتطلبات المعيشية في ظل األزمة االقتصادية والمعيشية الراهنة.

االجتماعي للجبهة الشعبية
مسؤول العمل
ّ

االجتماعي للجبهة الشعبية فؤاد ظاهر أننا
ورأى مسؤول العمل
ّ
اعتدنا على عطاء األح��زاب الوطنية ووقوفهم ال��ى جانب الشعب
الفلسطيني واليوم قامت فرق اإلسعاف الميداني التابعة لعمدة العمل
والشؤون االحتماعية في الحزب السوري القومي االجتماعي حملة
ّ
رش داخل مخيم مارالياس في بيروت .والقت هذه المبادرة استحسان
أهالي المخيم .وهنا نؤكد على لحمة الشعبين الفلسطيني واللبناني
.
ونقول اليوم لمن أراد عزل المخيمات :مخيماتنا مفتوحة للمناضلين
ورفاق الدرب .نحن شعب مثل باقي الشعوب .وهذه الحرب الجرثومية
لم تميّز بين لبناني أو فلسطيني واجتاحت العالم بأسره على أمل أن
تم ّر هذه المحنة على خير وبتعافي كل المصابين.

نائب مسؤول اللجنة الشعبية
في مخيم مارالياس

وم��ن جهته ،أك��د نائب مسؤول اللجنة الشعبية وقسم الصحة
ومنسق غرفة الطوارىء في مخيم مارالياس الدكتور وليد األحمد
لموقع الحزب الرسمي ( )ssnp.onlineوجريدة «البناء» «أن
مبادرة التعقيم التي قام بها الحزب السوري القومي االجتماعي كان
صداها إيجابيا ً لدى سكان المخيم وقال« :في ظل الظروف الصعبة
التي يعيشها لبنان بشكل عام والمخيّمات الفلسطينية بشكل خاص،
كان لمبادرة الرفاق في الحزب السوري القومي االجتماعي اليوم في
مخيم مارالياس صدى إيجابي عند سكان المخيم ،من خالل حملة
التعقيم التي قاموا بها وشملت ك ّل أرجائه .وطبعا ً هذا ليس التعاون

األول مع الرفاق في الحزب القومي وهم السبّاقون دوم �ا ً بالعمل
االجتماعي والخدمي واإلنساني باالضافة الى الدور السياسي الهام
الذي يلعبونه دعما ً للقضية الفلسطينية ولنضال الشعب الفلسطيني
في قضاياه المحقة.
وأضاف« :الخطوة التي قام بها القوميون اليوم في مخيم مارالياس
أفرحت الناس وشعروا أن هناك من يفكر في المخيمات رغم اإلمكانيات
المتواضعة للبنان في مواجهة خطر انتشار هذا الفيروس ،ونحن
كأهالي المخيم نرتاح لهذه اإلجراءات العملية التي تشعرنا بأن هناك
من يدعم ويفكر في كيفية حماية المخيمات وسكانها».
وتابع« :نحن كلجنة شعبية نقوم بالتوعية على مدار الساعة
واتخاذ اإلج��راءات الوقائية على مداخل المخيم من خالل عمليات
التعقيم وقياس حرارة الداخلين الى المخيم ومنع الزيارات بشكل
مؤقت حاليا ً التزاما ً بقرار الحكومة اللبنانية التي أعلنت حالة التعبئة
العامة .وهذا الواقع الذي فرض نفسه لناحية الحجر المنزلي كانت له
تداعيات جديدة أدت الى تردي الواقع االقتصادي خاصة لمن يعمل
بشكل يومي لتحصيل قوته ،ونحن نحاول مواجهة هذه المشكلة
من خالل التكافل بين الناس في محاولة لتأمين مستلزمات الحياة،
ٍ
كاف إن لم يكن هناك تح ّرك على مستوى أكبر
ولكن يبقى هذا غير
من الهيئات المسؤولة وعلى رأسها األونروا في هذا المجال ،ونأمل
أن تأخذ الدولة اللبنانية أبناء المخيمات في االعتبار ضمن خطتها
االجتماعي».
الشاملة على الصعيد
ّ

أورفلي

أما وليد اورفلي من متط ّوعي اإلسعاف واإلنقاذ في اللجنة الشعبية
لمخيم مارالياس ،فقال« :ال بد لنا في مخيم مارالياس من التوجه
بالشكر إل��ى الرفاق في الحزب السوري القومي االجتماعي على
مبادرة التعقيم التي قاموا بها في المخيم .وهم دوما ً سبّاقون في مد
يد الدعم للشعب الفلسطيني .والناس تفاعلت مع مبادرتهم بشكل
إيجابي ألنها أشعرتهم بالراحة واألمان وبأن هناك مَن يهتم ألمرهم
ّ
مع التأكيد على ضرورة االستمرار في الوقاية وااللتزام باإلرشادات
وصوال ً إلى بر األمان».
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الوطن

منفذية ال�سويداء في «القومي» ..حمالت توعية وتعقيم تحت �شعار «مع ًا �ضد الوباء»
أتم الجهوزيّة لم�ساعدة النا�س وم�ؤازرة الجهات المعن ّية في مواجهة «كورونا»
�سمير الملحم :نحن على � ّ
أعلن منفذ عام السويداء في الحزب السوري القومي االجتماعي سمير الملحم بأنّ القوميين
االجتماعيين في نطاق المنفذية على مستوى المحافظة على أت ّم الجهوزية لمواجهة فايروس
«كورونا» ،وفقا ً لإلجراءات التي أق ّرتها الحكومة السورية ،والتعليمات واإلرشادات الصادرة
عن الوزارات المختصة.
ولفت إلى أهمية اإلج��راءات الوقائية لمواجهة «ك��ورون��ا» ،وض��رورة تقيّد المواطنين
بالتوجيهات واإلرش��ادات الرسمية ،مؤكدا ً أن منفذية السويداء تقف الى جانب أهلنا في
هذه المنطقة ،وستقوم بكل ما في وسعها لمساعدة الناس ومؤازرة الجهات المعنية في هذه
المواجهة ،تحت شعار «معا ً ضد الوباء» الذي أطلقه حزبنا.

مجموعة من نسور الزوبعة تع ّقم معسكر س ّد العين

إلى ذلك ،ن ّفذت مجموعات من نسور الزوبعة في منفذية السويداء ،حملة تعقيم لمعسكر
سد العين ،بعد التنسيق مع قيادة الفرقة  15وتوجيهات اللواء قائد الفرقة .وقد ت ّمت الحملة
بإشراف نظارتي التدريب والعمل والشؤون االجتماعية في المنفذية ،مع اإلشارة إلى أن حملة
التعقيم هذه هي مرحلة أولى في سياق حملة أوسع تشمل العديد من المراكز والمواقع.

مدير ّية شقا ..حملة تعقيم للبلدة

من جهتها ،تقوم مفوضية شقا التابعة لمنفذية السويداء مع الهيئات المحلية بحملة
تعقيم شاملة في بلدة شقا ،إنفاذا ً للتوجيهات واالرش��ادات الرسمية .وذلك تحت إشراف
نظارة العمل والشؤون االجتماعية في منفذية السويداء.

مدير ّية السويداء ..توعية ودعوة اللتزام المنازل

المجتمعي ورفع حس المسؤولية
وتحقيقا ً لشعار «معا ً ضد الوباء» ،ونشر الوعي
ّ
والوقاية من انتشار فايروس كورونا قامت مديرية السويداء التابعة لمنفذية السويداء
في «القومي» بتوزيع وإلصاق منشور يدعو إلى التزام المنازل والح ّد من التجمعات ،لمنع
انتشار هذا الفايروس الخطير والقاتل.
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تتمات

وتسجل أميركا الرقم القياسي بزيادة اإلصابات وضعف
حاالت الشفاء ،رغم أنها ال تزال في مرتبة جيدة في نسبة
المصابين إل��ى السكان ،بنسبة  160مصابا ً بالمليون
إيطالي ،و 850مصابا ً
مقابل  1140مصابا ً لكل مليون
ّ
لكل مليون إسباني.
التقييم اإلي��ج��اب��ي ع��م��وم��ا ً ل��ل��م��واج��ه��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة مع
الفيروس ،لم تحجب نقاط ضعف أساسية ،أبرزها غياب
التجاوب في بعض القطاعات والمناطق والشرائح مع
اإلجراءات المطلوبة ،والنتائج االجتماعية القاسية لهذه
اإلج���راءات على الفئات الضعيفة في المجتمع ،ووفقا ً
لمصادر حكوميّة ،ف��إن تمديد العمل بالتعبئة العامة
وتشديد اإلجراءات ،مع مواصلة إقفال المعابر والمطار
وال��م��دارس ،حتى منتصف شهر نيسان المقبل يبدو
محسوماً ،لكن بالتوازي مع بحث بدأته الحكومة قبل
أيام في كيفية بلورة إطار قانوني يتيح تأمين مساهمات
حكومية وأهلية لتلبية حجم الضغوط المتزايدة للحاجات
التي تنتج عن اجتماع وضع اقتصادي صعب وتوقف
عجلة اإلنتاج والدورة الطبيعية للحياة .وقالت المصادر
إن النقاش يدور حول ما إذا كانت الهيئة العليا لإلغاثة
هي الجهة التي يمكن أن تناط بها هذه المهمة ،أم أن إيجاد
صيغة تشترك فيها الهيئة مع الجيش اللبناني والصليب
األح��م��ر يمكن أن تضمن س��رع��ة وفاعلية ف��ي التلبية،
وتوحي للمساهمين بدرجة أعلى بالمصداقية.
بالتوازي بدا المشروع الحكومي للتح ّكم بالودائع،
المس ّمى بالكابيتال كونترول متعثراً ،مع تسجيل رئيس
مجلس النواب نبيه بري وحزب الله تحفظات عديدة عليه،
تتصل بتع ّرضه للحق الدستوري الذي يصون الملكية
الخاصة ،و ُيمنَع التصرف بها ومصادرتها إال مقابل
ب��دل ولحساب المصلحة العامة ،فيما يشكل القانون
إج��ازة للتعدّي على الملكية الخاصة وحرية التصرف
بها .هذا إضافة إلى أن الجهة التي تمنح صالحية القيام
بالتحكم هي جهة صاحبة مصلحة خاصة تبغي الربح،
وليست جهة عامة ،ومثل ه��ذا اإلج���راء وفقا ً لمصادر
متخصصة ،أي حصر حق تصرف المودعين بنسبة
ّ
من ودائعهم وضمن ش��روط معينة ،يمكن اللجوء إليه
في حال تدبير استثنائي يترافق مع تأميم المصارف،
وإعادة هيكلة النظام المصرفي لمرة واحدة ،ضمن سلة

ّ
تحتل ( ...تتمة �ص)1
«نيويورك»
متكاملة من اإلجراءات.

كل المؤشرات ت ّ
��دل ،بحسب مصادر مطلعة لـ»البناء» ،أن
فترة التعبئة العامة سوف تكون قابلة للتمديد ربما أسبوعا ً
أو أسبوعين ،ال سيما ان اجتماع لجنة الطوارئ في السراي
الحكومية التي تتابع مجريات الوقائع على االرض وفي
المستشفيات رفعت توصية الى مجلس ال��وزراء الذي سوف
يجتمع غدا ً بتمديد حال التعبئة العامة ألسبوعين إضافيين
بعد  ٢٩آذار .ولفتت المصادر الى أن هناك أوساطا ً معنيّة تفضل
العمل بالتوازي مع اإلج��راءات األمنية عزل بعض المناطق
ابتدا ًء من األسبوع المقبل ال سيما أن عدد اإلصابات يأخذ منحى
تصاعديا ً ال سيما في جبيل وكسروان والمتن.
وفيما تردّدت معلومات أن رئيس الجمهورية أسوة بالتيار
الوطني الحر يرفض إعالن حالة الطوارئ العامة ،ويدعو الى
البقاء على ما ُس ّمي بالتعبئة العامة ،على عكس حزب الله
ورئيس المجلس النيابي نبيه بري اللذين ال يمانعان إعالن
حالة الطوارئ أسوة بالكثير من القوى السياسية التي تطالب
بذلك ،بما فيها تيار المستقبل والتقدمي االشتراكي وحزب
القوات ،أوضح مكتب االعالم في رئاسة الجمهورية أن «قرار
مجلس ال���وزراء إع�لان التعبئة العامة ج��اء بناء على إنهاء
المجلس االعلى للدفاع وتقييم موضوعي لالوضاع الراهنة بعد
انتشار الكورونا وتعرض السكان للخطر وفق ما جاء في الفقرة
«أ» من المادة الثانية من قانون الدفاع الوطني ،ولجوء بعض
وسائل االعالم الى االدع��اء بأن الرئيس يعارض اعالن حالة
الطوارئ ألسباب سياسية ،يدخل في إط��ار ال��دس الرخيص
الذي دأبت جهات الى اعتماده ألسباب لم تعد تخفى على احد».
وأشار المكتب الى أن «ال داعي للتذكير بأن رئيس الجمهورية
هو رأس الدولة ورمز وحدتها وأقسم اليمين على المحافظة على
دستورها وعلى قوانينها ،وهو القائد األعلى للقوات المسلحة
ورئيس المجلس االعلى للدفاع ،وهو يدرك استطرادا ً أين تكمن
مصلحة البالد العليا ،وكيفية السهر على ادارة المؤسسات،
وأي كالم عن اعتراض على دور أي من مؤسسات الدولة األمنية
هو محض اختالق وادعاءات تعاقب عليها القوانين واألنظمة
المرعية اإلجراء ،فضالً عن ان مطلقيها هدفهم زرع شقاق بين
الرئيس وهذه المؤسسة أو تلك ،وهو امر لن يحصل».
وكان بلغ عدد الحاالت المثبتة مخبريا ً في مستشفى رفيق
الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة
باإلضافة إلى المختبرات الخاصة  318حاالت بزيادة  51حالة
عن يوم أول أمس.
وأكد رئيس الحكومة حسان دياب ان التشدد باإلجراءات
لمواجهة وباء الكورونا رفع من درجة التزام الناس في أغلب
المناطق اللبنانية ،وعلينا االستمرار بتنفيذ هذه اإلجراءات حتى
نضمن عدم انفالت األمور ،على الرغم من انه في مناطق عديدة
ً
ضعيفا نسبياً .لذلك ،من الضروري متابعة األجهزة
كان االلتزام

العسكرية واألمنية ،التشدّد بشكل أكبر في المناطق حيث ال يزال
االلتزام غير كامل.
وق��ال من ال��ض��روري أن يكون هناك تكافل اجتماعي بين
اللبنانيين .ولقد أثبت اللبنانيون عبر التاريخ أنهم يتعاونون
ويتقاسمون رغيف الخبز في حاالت الخطر .ودعا إلى اتخاذ
ق��رارات ضمن كل وزارة لتعليق المهل المالية ،وتأجيل دفع
الرسوم والضرائب المتعلقة بالكهرباء والمياه والهواتف
والضمان والميكانيك والعدلية.
وأثار مجلس الوزراء أمس ،موضوع الطالب اللبنانيين في
الخارج ،وعرض وزير الخارجية والمغتربين ناصيف ح ّتي
سبل توفير مساعدة اجتماعية لهؤالء الطالب بناء على طلب
الرئيس دياب ،اضافة الى مدّهم بمساعدة مادية تمكنهم من
الصمود في ه��ذه ال��ظ��روف .وتقرر استمرار التواصل معهم
للوقوف على حاجاتهم وإسعافهم قدر المستطاع.
وأطلقت من السراي الحكومي مبادرة من جمعية مصارف
لبنان ،وه��ي ع��ب��ارة ع��ن تأمين اج��ه��زة طبية واستشفائية
لمعالجة المصابين بوباء الكورونا بقيمة تناهز  6ماليين دوالر
اميركي .وأعلن رئيس الحكومة خالل استقباله وفد جمعية
المصارف «أن ما نم ّر به اليوم يحتاج إلى تضافر كل الجهود،
من دون مزايدات ،وال حسابات .البلد كلّه يرزح تحت وطأة
ضغوط قاسية ،وال يمكن ألي كان أن يحمل وحده عبء هذه
الضغوط .حتى الدولة ،في ظل إمكاناتها الحاضرة ،يصعب
عليها القيام بكامل واجباتها تجاه مواطنيها .ولذلك فإن الرهان
هو على تكافل المجتمع اللبناني ،والتعاون مع الدولة التي ال
مالذ إال بها ،باعتبارها الحاضن الوحيد لجميع أبنائها ،من دون
تمييز».
المعجل
وك��ان مجلس ال��وزراء بحث في مشروع القانون
ّ
الرامي في االوضاع االقتصادية واالجتماعية في ضوء التدابير
المتخذة بسبب اعالن التعبئة العامة ،اضافة الى استكمال
البحث في الوضعين المالي والنقدي .ومن المرجح ان يضع
ال��وزراء مالحظاتهم بشأن الكابيتال كونترول لعرضها على
مجلس الوزراء يوم غد الخميس في قصر بعبدا ،ال سيما ان وزير
المال غازي وزني سحب المشروع من جلسة يوم امس ،في ظل
االشكال الحاصل حوله واعالن الرئيس نبيه بري أنه يرفض
إقرار الكابيتال كونترول ألنه يعد مخالفا ً للدستور.
وتقدم الوزيران رمزي مشرفيّة وعماد حب الله بمشروع جديد
لـ»الكابيتال كونترول» ،ومن أبرز بنوده تحديد السحوبات
بالعملة األجنبيّة لدى المصارف بمبلغ ألف دوالر أميركي
شهر ّياً ،للحسابات التي تق ّل قيمتها عن  50ألف دوالرأميركي،
ونسبة  5باأللف شهر ّيا ً من شطور الحسابات التي تزيد عن
 50ألف دوالر أميركي ،مهما كانت قيمة هذه الحسابات ،على أال
يزيد المبلغ عن  25ألف دوالر أميركي شهر ّياً ،على أن ُتضاف
إلى المبالغ المذكورة الفوائد المصرفيّة.

الأ�سرى يتح ّركون رد ًا على �سيا�سات االحتالل
و الجبهة ال�شعبية تعتبر �أي م�سا�س بهم �س ُي�شعل غ�ضب ًا عارم ًا
أك��د عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير
فلسطين جميل مزهر «أننا نقف وجماهير شعبنا خلف أسرانا
البواسل ،الذين اعتزموا أمس ،تنفيذ خطوات احتجاجية
للمطالبة بإجراءات صحية عاجلة وقائية تحميهم من فيروس
ك��ورون��ا ،وللضغط من أج��ل تراجع مصلحة السجون عن
قرارات اتخذتها بحق األسرى والتي تؤشر إلى حالة استهتار
متع ّمدة بأوضاع األسرى الصحية» ،مؤكدا ً أن «شعبنا ال يمكن
أن يسمح لالحتالل باالستفراد باألسرى واستغالل األوضاع
الراهنة لتنفيذ سياساته اإلجرامية بحقهم».
واعتبر مزهر في تصريح له أن «حماية األسرى ،والتصدّي
لكل أشكال االنتهاكات الصهيونية بحقهم ،هي مسألة ثابتة
وأولوية وطنية قصوى ،ويجب أن تصل رسالة واضحة
لالحتالل بأن قضية األسرى مقدّسة وأن المساس بهم خط
أحمر سيشعل غضبا ً عارماً» ،مؤكدا ً «خطورة األوضاع داخل
سجون االحتالل جراء هذه الممارسات واالنتهاكات الخطيرة
ألوضاع األسرى خصوصا ً في ظل انتشار وباء كورونا ،وعدم
السماح ألي جهة االطالع على أحوال األسرى المحجور عليهم
صحيا ً والتي يخفي االحتالل أي معلومات عن أوضاعهم
الصحية وظروف حجرهم ،األمر الذي يمكن أن يُش ّكل عامل
تفجير لألوضاع ليس في داخل السجون بل خارجها».
وشدّد مزهر على أن «كل الدالالت واإلجراءات واالنتهاكات
باستهداف األس��رى وحقوقهم ومنجزاتهم تؤشر لتحضير
االحتالل لنقل فيروس كورونا إلى داخل السجن ،واستخدامه
في إطار سياسات وأدوات القمع للحركة األسيرة ،والتي تقع
ضمن سياسات اإلعدام البطيء لألسرى».
ودعا مزهر المؤسسات الدولية والصليب األحمر ومجلس
حقوق اإلنسان واألمم المتحدة إلى «تح ّمل مسؤولياتها في
التدخل من أجل توفير الحماية العاجلة لألسرى ،والضغط
على االحتالل من أجل الكشف عن ظروف احتجاز األسرى
في الحجر ،واتخاذ إجراءات صحية عاجلة لحماية األسرى،
ووقف سياسة اإلهمال الطبي ال سيما بحق األسرى الذين
يعانون من أم��راض مزمنة خطيرة ،فضالً عن القاصرين،
وتوفير العناية الصحية والعالجات الالزمة».
وأك��د مزهر في الختام أن «المهمة الوطنية والشعبية

كورونا ...والتكافل بين زمر الإرهاب
} محمد نعيم
تعمد إح��دى الصحف اللبنانية اليافعة ومنذ تأسيسها ،إل��ى تغطية
األح��داث والتطورات الجارية في لبنان والعالم بطريقة مثيرة للجدل
ومجافية للواقع ،وتصل في الكثير من األحيان إلى حدود الكذب واإلفتراء
واختالق الروايات ،األمر الذي أفقدها أي قيمة مهنية أو مصداقية لدى
الرأي العام اللبناني وجعل منها بنظر الكثيرين ،بوقا ً دعائيا ً محليا ً لخدمة
أهداف ومصالح مم ّولين معروفين في الخارج.
موجه غايته التعمية
بتقرير
قبل أي��ام ،طالعتنا الصحيفة المذكورة
ّ
على الجهود الجبارة التي تبذلها الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في
مواجهة فيروس كورونا ،فأفردت صفحاتها الصفراء أمام القيادي في
جماعة «كومله» الشريرة عبدالله مهتدي للتوهين من قدرة وعزم إيران
على التغلب على هذا الوباء الخبيث والتصويب على نظام الجمهورية
اإلسالمية وصوابية النهج الذي يعتمده دعما ً للمقاومة ولشعوب هذه
المنطقة.
هي مفارقة الفتة أن تفتح الصحيفة منبرها أمام ناطق باسم جماعة
إرهابية وشريرة للحديث عن شأن إنساني بحت يطال شعوب العالم من
دون تمييز في الدين أو في العرق.
ً
ً
إنّ جماعة «كومله» تلعب دورا ً بشعا ووحشيا ،وتشهد على ذلك الجرائم
والمجازر البشعة الداعشیة التي ارتكبتها هذه الزمرة اإلرهابية ض ّد
المدنيين اإليرانيين والعراقیین ،وأساليب التعذيب الهمجية والوحشية
التي كانت تعتمدها ،كقطع أعضاء البدن وسلخ الجلد ،وإحراق األبرياء
وهم أحياء.
ً
ه��ذه الجماعة ،ون��ظ��را لتاريخها الحافل بالقتل وال��ذب��ح واإلختطاف
والجرائم المخجلة التي يندى لها جبين اإلنسانية ،فإنّ عناصرها قليلو
بأي حاضنة شعبية وهم
العدد وغالبيتهم من الطفار ،وهم ال يتمتعون ّ
مرفوضون من كافة فئات المجتمع اإلي��ران��ي ال سيما من قبل األكراد
اإليرانيين.
ولمن ال يعرف أو خانته ال��ذاك��رة ،ف��إنّ ه��ذه ال��زم��رة المجرمة شنّت
بعد أق�� ّل م��ن ع��ام على إنتصار ال��ث��ورة اإلسالمية ف��ي إي���ران ،بالتعاون
مع أح��زاب أخ��رى حليفة لها ،هجوما ً على مدينة ب��اوه اإليرانية ،لكنهم
هزموا في مواجهة القوات النظامية اإليرانية التي كان يقودها المجاهد
الكبير شمران ،فف ّر عناصرها إلى العراق بمساعدة من ص��دام حسين
البائد ،مخلّفين وراءه���م م��ج��ازر بشعة ال سيما ف��ي مستشفى المدينة
حيث عمدوا إلى تصفية جميع من كانوا بداخله ،كما سرقوا ونهبوا مئات
المنازل والمؤسسات.
جماعة «كومله» الشریرة مشهورة بهدر دماء وتنفيذ أحكام اإلعدام
بحق ك�� ّل م��ن يخالفها ال���رأي سياسيا ً وب��ح��ق م��ن ال يخضع إلبتزازها
ولسطوتها .وهي مسؤولة عن تنفيذ العديد من األنشطة اإلجرامية.
وهي تم ّول أنشطتها الشريرة تلك بشكل أساسي من عمليات اإلبتزاز
وفرض الخوات على أصحاب المهن الح ّرة في المناطق الكردية اإليرانية
و العراقیة ،والتهريب غير الشرعي عبر الحدود العراقية – اإليرانية.
كما أنّ عبد الله مهتدي ،المسؤول في هذه الجماعة اإلرهابية ،مالحق
أمام القضاء اإليراني بدعاوى رفعها أكراد إيرانيون وث ّمة إجراءات تتخذ
بحقه أمام اإلنتربول الدولي نتيجة ممارسات جماعته اإلجرامية التي
يعاني منها األكراد بشكل كبير.
إنّ أداء جماعة «ك��وم��ل��ه» مشابه ألداء ميليشيا سيئة ال��ذك��ر خبرها
اللبنانيون جيدا ً أيام الحرب األهلية نتيجة مآثرها في الذبح على الهوية
واالغتياالت السياسية والتنكيل بقادة وضباط الجيش وتفجير الكنائس
والخطف الذي لم يسلم منه حتى الديبلوماسيون .هذا التشابه في األداء
ربما ه��و المنطلق األس��اس��ي للتضامن والتكافل العاطفي والسياسي
واإلعالمي بين هاتين الزمرتين.

اتفاق في القاع على �إقفال الطرق

العاجلة ه��ي ضمان سالمة الحركة األس��ي��رة والضغط
على االح��ت�لال بكافة األش��ك��ال الت��خ��اذ ك��اف��ة اإلج����راءات
االحترازية ،لمنع انتقال الفيروس وتفشيه داخل السجون،
وإلاّ فالتداعيات ستكون كارثية وخطيرة لن يصمت عليها
شعبنا».
فيما أكد نادي األسير الفلسطيني أن «األسرى وفي سجون
مركزية عدّة شرعوا صباح أمس ،بإرجاع وجبات الطعام
وإغ�لاق األقسام ،رفضا ً لسياسات إدارة سجون االحتالل
الممنهجة والهادفة إلى سلب األسرى حقوقهم ومنجزاتهم،
وتحديدا ً سحب  140صنفا ً من كنتينا األسرى ،واستغاللها

للوضع الراهن الذي فرضه فيروس كورونا ال ُمستجد».
ولفت ن��ادي األسير في بيان إلى أن «أول ق��رار اتخذته
إدارة السجون بحق األسرى ،بدال ً من اتخاذ تدابير حقيقية
لمواجهة الفيروس ومنع انتشار عدوى الفيروس ،هو سحب
أصناف من كنتينا األسرى ومنها مواد التنظيف التي ُتشكل
اليوم ضرورة لمواجهة الفيروس ،بموازاة اتخاذ إجراءات
وض��ع��ت األس���رى ب��ع��زل إض��اف��ي م��ن خ�لال وق��ف زي���ارات
العائالت ،والمحامين ،وإج���راءات أخ��رى داخ��ل المحاكم،
من دون أن تقوم بإجراءات وقائية داخل األقسام المكتظة
والمغلقة».

تفجير مد ّرعتين ع�سكريّتين ترك ّيتين على يد �إرهاب ّيين في �إدلب
أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن «عناصر تشكيالت إرهابية فجروا ،أمس ،مدرعتين عسكريتين
للقوات التركية في منطقة إدلب شمال غرب سورية».
وقال مدير مركز حميميم للمصالحة والتابع لوزارة الدفاع الروسية ،اللواء البحري أوليغ
جورافلوف ،في بيان مساء أمس« :تواصل التشكيالت اإلرهابية غير الخاضعة للجانب التركي
اتخاذ عمليات لزعزعة االستقرار في منطقة إدلب لخفض التصعيد».
وأضاف جورافلوف« :تم يوم  24آذار انفجار عبوات ناسفة يدوية الصنع زرعت من قبل
اإلرهابيين على طريق سارت عبره قافلة تركية خالل تنفيذها دورية قرب بلدة سفوهن في
محافظة إدلب .وأدى االنفجار إلى إضرار عربتين مدرعتين وإصابة عسكريين تركيين اثنين».
وشدّد على أن «التشكيالت اإلرهابية نفذت خالل الساعات الـ 24الماضية  7عمليات قصف في
منطقة إدلب ،بينما لم يتم رصد أي انتهاكات لنظام وقف إطالق النار من قبل الفصائل المسلحة
الموالية لتركيا».
وختم بالقول« :يدعو مركز المصالحة الروسية قادة التشكيالت المسلحة غير الشرعية إلى
التخلي عن االستفزازات بالسالح ،وسلك سبيل التسوية السلمية لألوضاع في األراضي التي
تخضع لسيطرتهم».

الحوثي ي�ؤكد �ضرورة الإفراج عن جميع الأ�سرى تفادي ًا لحدوث كارثة
ّ
قال عضو المجلس السياسي األعلى محمد علي الحوثي للمبعوث األممي إن «الشعب اليمني
وقيادته يتطلعون للسالم ويقدمون أفكارا ً منصفة ال يوجد فيها أي تحيّز».
وفي حديث تلفزيوني لفت الحوثي إلى أن «الحديث عن أي حوار قبل وقف العدوان ّ
وفك الحصار
وصرف المرتبات وتنفيذ خطوات بناء الثقة التي وعد بها المبعوث األممي سابقا ً بتنفيذها لن يكون
مجدياً» .كما أوضح أنه «يجب أن يكون هناك حوار مباشر مع الدول التي أعلنت الوقوف ضد بلدنا
ومشاركتها في العدوان على اليمن للبحث حول ما يخص وقف العدوان ورفع الحصار» ،مضيفا ً أن
«استمرار الحصار على اليمن وإغالق مطار صنعاء وحظر ميناء الحديدة ،يعرقل الجهود الحكومية
في االستعداد لمواجهة فيروس كورونا «.
كذلك ،اعتبر الحوثي أنه «من الواجب أن يتم اإلفراج عن جميع األسرى ،تفاديا ً لحدوث كارثة
تحل بهم بسبب فيروس كورونا».
وكان المتحدث باسم حركة أنصار الله ،محمد عبد السالم ،قال في وقت سابق إنه «ليس
مستبعدا ً أن يكون كورونا صناعة أميركية خرج عن السيطرة حتى عاد جزء منه عليها» ،مضيفا ً
أن «تلك فرضية خاضعة للبحث».

عقد في مركز جمعية «همم» اجتماع دعا إليه عضو مجلس بلدية القاع نقوال مطر مكلفا ً من
البلدية ،حضره مدير مديرية القاع في الحزب السوري القومي االجتماعي خليل التوم ،منسق
التيار الوطني الحر ميالد البيطار ،مسؤولة مركز الشؤون االجتماعية جورجيت مخلوف ،مدير
ثانوية القاع ميشال مخلوف وعضو مجلس بلدية القاع الياس سعد.
اتفق المجتمعون على إقفال الطرق كافة ،وحصر الدخول الى البلدة عبر الطريق الرئيسية،
وإقامة حاحز من قبل شباب متط ّوع يتولى فحص ك�� ّل من يدخل البلدة إضافة إل��ى تعقيم
السيارات.

التعليق ال�سيا�سي
كورونا واختبار  5دول
كانت المعادلة السائدة في العالم حتى األم��س ،أن أي مشكلة يحتاج العالم
لمواجهتها إل��ى التقدّم العلمي والصناعي وحضور الدولة المتقدمة ،ستتبدّد
عندما تدقّ أبواب الغرب ،حيث تتوافر عناصر القوة على كل هذه األصعدة ،ومعها
التوازن بين نسبة القدرة االقتصادية وعدد السكان.
يرتفع منسوب القلق في العالم عندما يواجه مشكلة تحتاج عناصر القوة ذاتها
ويجدها تدق أبواب الشرق ،خصوصا ً حيث االكتظاظ السكاني ،وضعف التقاليد
المرتبطة بالتقدم العلمي والمستوى الثقافي ،ودائما ً كان النموذج هو الصين من
جهة الشرق وأوروب��ا وأميركا من جهة الغرب ،حيث في الصين ضعف سكان
أوروبا وأميركا معاً ،وفيهما ضعف موارد الصين ومقدراتها العلمية.
هي المرة األول��ى ح��ص��راً ،واألم��ر ال يحتاج لمراجعة تاريخيّة ،حيث يحدث
العكس .فالصين تخرج من أزمة علمية صحية ونظامية وثقافية وإدارية ،وحدها
دون أن يقدم لها أحد مساعدة أو عونا ً ماليا ً او علمياً ،وعدد مصابيها الفعليين
اليوم هو أقل من  2%من مصابي العالم.
يتصدر الغرب بجناحيه األوروب���ي واألميركي اليوم الئحة تفشي فيروس
كورونا ،حيث تضم خمس دول هي إيطاليا وأميركا وألمانيا وإسبانيا وفرنسا
 180ألف مصاب من اصل  280ألفا ً في كل العالم ويتوقف مصير تفشي الوباء
على مصيره في هذه الدول ،وترتفع صرخات المناشدة للصين التي تتقدم بكل
نخوة وسخاء ومسؤولية لتقدّم المساعدة وتشهد اليوم إيطاليا وإسبانيا على
المساهمة الصينيّة ودوره��ا في بدء تحقيق التوازن في مواجهة الفيروس أمالً
باالنتقال إلى السيطرة.
ليس األمر بسيطاً ،وال عادياً ،وال عابراً ،إنه إعالن أفول مرحلة وصعود مرحلة.
فدولة الرعاية وثقافة االنضباط االجتماعي ،تتقدّمان على آخر منتجات الثقافة
االستهالكية ودولة الشركات والبورصة.
تقدم نيويورك عاصمة الغرب مثاالً عن تهاوي اإلمبراطورية الغربية ،حيث
تسجل أعلى نسبة عالمية النتشار الفيروس بنسبة إثنين باأللف وتسجل أدنى
مستوى من الرعاية الحكومية لمواطنيها بالقياس لما يجري في العالم كما يقول
عمدتها.
قام التنافس التاريخي بين العقائد واألفكار وأشكال الحكم وأنماط االقتصاد،
بمدى قدرتها على تجنيب البشرية مشاهد عرفتها في الحرب العالمية األولى،
حيث كان االستغناء عن حياة البعض بسبب الشعور بالعجز والضعف شرطا ً
للحفاظ على حياة بعض آخر نظرا ً لمحدودية وسائل الحياة والعالج ،وها نحن
نشهد المأساة اإليطالية تعيد أمامنا تلك الصورة الجارحة.
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�إعرف عد ّوك ()4

وباء الكورونا قد يح ّول �أميركا
�إلى دولة فا�شلة يتوالها الع�سكر ()1
ارتفع معدل اإلص��اب��ات بوباء ك��ورون��ا في أميركا من ج��داول
حسابية إلى متتالية هندسية في غضون أيام معدودة ،إضافة
تجسد في سقوط متواصل لسوق
لشلل اقتصادي يلوح في األفق
ّ
األسهم ،وتجري األوساط السياسية اإلعداد لحالة «ركود متضخم»
تدريجيا ً وبحذر شديد.
إجراءات الطوارئ للتعامل مع األمراض المعدية والنادرة ت ّمت
بلورتها على نطاق كامل الواليات المتحدة عقب انتشار وباء إيبوال،
 ،2016-2014شارك في إعدادها مستويات واختصاصات متعددة
حددت ثالث مستويات من الخطورة وآليات الفحص والمعاناة
والتعافي .بيد أنّ حالة اإلرب��اك طبعت «نظام الرعاية الصحية»
الراهن وأخ��ذ يترنح من هول الضغط على الخدمات والمعدات
الشحيحة وب���دأت عليه ع���وارض االنهيار ف��ي بعض المناطق
السكنية.
كبريات المؤسسات ،ال سيما شركات الطيران وصناعة السيارات
والخدمات الفندقية ،توسلت ل�لإدارة األميركية تقديم «معونات
مالية عاجلة »،بمئات مليارات ال���دوالرات ،كي ال تنهار العجلة
االقتصادية ،وفق تعليلهم لحجم األزمة ،وبدأت بتسريح العمال
وإغالق بعض المصانع – وال زالت األزمة في أيامها األولى.
الحكومة األميركية ،بشطريها التنفيذي والتشريعي ،أعلنت
عن قرارات «ضخ مئات المليارات إلنقاذ الشركات» الكبرى ،ثمرة
لسلسلة اجتماعات عقدها كبار مسؤولي الشركات مع البيت
األبيض وقيادات الكونغرس من الحزبين.
يثبت مركز النظام الرأسمالي العالمي أنّ حلول أزماته البنيوية
متض ّمنة في وصفات النظام االشتراكي النقيض :بتعزيز دور الدولة
المركزية ليس في توجيه العجلة االقتصادية بر ّمتها فحسب ،بل
في تسخير األموال العامة (من دافعي الضرائب والشرائح الدنيا
والمتوسطة) إلنقاذ حفنة من كبريات عصب االقتصاد الرأسمالي؛
أسوة بما فعله الرئيس السابق باراك أوباما خالل األزمة المالية
لعام .2008
البيت األبيض وقيادات الكونغرس تغري الفئات األكثر تض ّرراً،
من الطلبة والعمال والموظفين والعمال الموسميّين ،بتقديم
مسكنات مالية «لمرة واحدة» تفوق  1000دوالر بقليل؛ لكن القرار
النهائي ال يزال حبيس األدراج والمساومات الستصدار قرار عاجل
لدعم شريحة  1%بصورة آنية ،بل وبمبالغ أعلى مما ت��ردّد في
البدء.
الثابت أن ال أحد من المسؤولين يجادل في حجم البطالة الناجمة
عن تفشي الوباء ،والتي كانت في الحدود الدنيا قبل فترة وجيزة،
أق � ّل من  ،4%مما سمح للرئيس ترامب المراهنة على الفوز في
السباق الرئاسي لقاء حالة اقتصادية مريحة قبل أق ّل من شهر.
اإلحصائيات وبيانات العاطلين عن العمل المتوفرة لألسبوع
الثالث من شهر آذار الجاري تشير إلى قفزة عالية في عدد العاطلين،
من  281ألفا ً حاليا ً إلى  2,250مليون األسبوع المقبل (أسبوعية
فوربز  20آذار الجاري) ،بينما توقعت مؤسسة بانك او أميركا أن
يقفز الع ّد إلى  3مليون عاطل ،وربما إلى  5ماليين الشهر المقبل.
يشار إلى أنّ معدل العاطلين عن العمل خالل أزمة الركود العالمية
بلغ نحو  .24%أما التوقعات «المحافظة» للمعدل المنظور فإنه
سيرتفع إلى آفاق «لم تشهدها البالد منذ  40عاما »،تصل إلى .20%
تدخلت اإلدارة األميركية بقوة في األيام األخيرة لدى وزارة العمل
للضغط من جانبها على كافة أجهزة الواليات األخرى الموازية من
أجل إرجاء نشر بيانات العاطلين عن العمل في مواعيدها المق ّررة،
واالكتفاء عوضا ً عنها ببيانات عامة ال تتض ّمن أعدادا ً أو نسبا ً مئوية
(يومية «نيويورك تايمز»  19آذار الجاري).
من بين اإلج���راءات المتداولة داخ��ل البيت األبيض إع�لان حالة
الطوارئ لمدة  14يوماً ،يعززه بصرف رواتب الموظفين والعمال (دون
تحديد ّ
أدق) لتلك الفترة ،طمعا ً في تحقيق الرغبة النحسار الوباء.
أحد كبار األثرياء ،بيل آكرمان ،حذر الرئيس ترامب من قصور
المراهنة خ�لال فترة  14يوما ً المقترحة ،مطالبا ً بإعالن حالة
الطوارئ وإغ�لاق المرافق كليا ً «لمدة  30يوماً ،وإغ�لاق الحدود
البرية مع كندا والمكسيك طيلة تلك الفترة ،وصرف الرواتب لكافة
المتض ّررين» لشهر كامل .بخالف ذلك ،مضى محذرا ً بأن «الرخاء
األميركي كما عهدناه سيغادرنا لألبد»( .حديث لشبكة CNBC،
 18آذار) .وذ ّكر الرئيس ترامب بأنّ تطبيقه لتلك اإلجراءات من شأنه
«حماية وتحصين الواليات المتحدة ضد الفايروس ،وبوليصة
ضمان إلعادة انتخابه» في شهر تشرين الثاني المقبل.
في الجوهر ،االقتصاد األميركي يعتمد على منتجات الصين
الشعبية ليس في المنتجات االستهالكية فحسب ،بل في صناعات
األدوية والعقاقير ،مما حفز مجدّدا ً قيادات في الحزبين التضامن
مع نداءات الرئيس ترامب بإنزال عقوبات اقتصادية على الصين
وتحميلها مسؤولية عجز ميزان التبادل التجاري ،وانتشار موجة
العداء والعنصرية ضدها.
في المعلومات ،تستورد الواليات المتحدة « 80إلى »90%
من لقاحات المضادات الحيوية المختلفة من الصين و « 70%من
األدوية المسكنة لآلالم»( .شبكة فوكس نيوز  19آذار الجاري ،نقالً
عن مجلس العالقات الخارجية).

} وجدي المصري

وعليه ،يتداول مجلس الشيوخ إص��دار قانون جديد ينضح
بالعنصرية واالستعالء يستهدف الصين لما يس ّمى «فرط اعتماد
ال��والي��ات المتحدة على الحزب الشيوعي الصيني وتهديداته
باحتجاز عقاقير وأدوية تهدّد الصحة العامة للشعب األميركي».
في هذا السياق ،أعلن الرئيس ترامب عن تفعيل قانون الدفاع
اإلنتاجي ف��ي ح��االت ال��ط��وارئ لتحقيق جملة أه���داف بضمنها
استعادة بعض الصناعات الحساسة كاألدوية من الصين لألراضي
األميركية؛ وحصر المنتجات األميركية بما تحتاجه البالد لس ّد
حاجاتها األساسية ،كاألغذية ،في زمن الطوارئ.
المنتجات الزراعية بمجملها تعتمد بصورة كبيرة على العمال
الموسميين والذين ال يتمتعون بأوراق ثبوتية على األغلب .وهنا
تتضح النزعة العنصرية ليس لإلدارة الراهنة فحسب ،بل لمجمل
العملية االقتصادية الساعية وراء تحقيق أكبر حجم من األرباح
بأق ّل قدر من اإلنفاق على رواتب العمال وحقوقهم الطبيعية في
الطبابة والرعاية الصحية المفقودة.
أما المواد االستهالكية األخ��رى ،من منتجات معلبة ومج ّمدة
وتلك المعتمدة على دقيق القمح والذرة وقطاع النقليات والمخازن
والتوريد ،فمجملها تعمل آليا ً بعدد بسيط من العمال .بيد أنّ األمر
ال يبعد شبح كورونا عن االنتقال إلى ذلك القطاع غير المرئي من
اإلنتاج.
بديهي أنّ أيّ خلل مهما كان بسيطا ً أو ثانويا ً يطرأ على سلسلة
التوزيع ،من المعمل للمتجر ،سيؤدي إلى اضطراب وربما اشتباكات
باأليدي ،بداية ،كما شهدنا في عدد من المتاجر في اآلونة األخيرة.
وم��ن ش��أن الظاهرة أن تتفاقم بوتيرة أش � ّد مع تراجع القدرات
اإلنتاجية والمرافق األخرى التي تعتمد عليها.
عند هذا المفصل ،يتردّد السؤال عاليا ً ب��دور ومهمة الجيش
والقوات المسلحة ،إضافة للقوى واألجهزة األمنية المتعددة ،في
القدرة على حماية السلم األهلي؛ وتجديد المراهنة السياسية
على القوة العسكرية استباقا ً لما ستشهده البالد من اضطرابات
واحتجاجات شعبية ،أرضيتها الصراع على توفير لقمة العيش.
بعض مفاصل المؤسسة الحاكمة ت��درك تماما ً أهمية توفير
الغذاء اليومي للفرد وأبعاد ان��دالع صراعات وشيكة على تلك
الخلفية ،مستحدثة في األذهان مقولة المحقق الصحافي األميركي
الشهير ،ألفريد هنري لويس ،لعام  1906بأنّ ما يفصل المرء في
األزمات «ما بين النزعة اإلنسانية والفوضى الكاسحة هو  9وجبات
غذائية»؛ استرشد بها الحقا ً عدد من القيادات العالمية من بينها
ليون تروتسكي.
«كلية الحرب» التابعة لسالح الب ّر في الجيش األميركي تنبّأت
باكرا ً في إمكانية اندالع إضرابات في الداخل األميركي ،ض ّمنته
في تقرير لها نشرته عام  ،2008ملخصه أنّ األزم��ة االقتصادية
في الواليات المتحدة «قد تؤدي النتشار عصيان مدني شامل مما
سيستدعي استخدام القوات العسكرية» إلخماده واستتاب األمن.
عمدت البنتاغون إلى استدعاء نحو  20,000عسكري تحت
الخدمة ،كان من المق ّرر مشاركتهم دول حلف الناتو في مناورات
عسكرية مطولة ،وأعادتهم إلى قواعدها في الداخل األميركي عقب
تحسبا ً أليّ طارئ ينجم عن اندالع اضطرابات
انتشار وباء كورونا،
ّ
وعصيان مدني ،أو إعالن األحكام العرفية.
غياب المواد الغذائية من األس��واق ،واضطراب وسائل اإلنتاج
والتوزيع سيؤدّي لتنامي مشاعر الخوف والقلق عند الفرد العادي.
ووفق نبوءة الصحافي األميركي المذكور فإنّ الفارق الزمني بين
انتشار الفزع والرعب والفعل التلقائي الرتكاب معصية الفوضى
واالقتتال ال يتعدّى يومين إلى ثالثة أيام.
الوعود السياسية للسلطتين التنفيذية والتشريعية ،بضخ
فوري لألموال في العجلة االقتصادية وحمايتها من االنهيار تدور
حول مبلغ تريليون (ألف مليار) دوالر؛ وهو مبلغ ليس باليسير
توفيره حتى على دولة ثرية مثل الواليات المتحدة ،على أقله في
المدة الزمنية المنظورة .لذا لجأت المراكز الرأسمالية ،كعادتها،
إلى طرح بعض ديونها للشراء في األسواق لتأمين المبلغ المطلوب،
عبر آلية االحتياطي الفيدرالي.
الوصفة عينها جرى اختبارها في ألمانيا النازية في عشرينيات
القرن الماضي ،واألرجنتين عام  ،2000ودول أخرى ،ولم تثبت
نجاعتها النظرية ب��ل كانت وب��اء على القطاعات األوس���ع في
المجتمعات .وبرزت تجلياتها في انتشار معدالت الجريمة وحجز
الشاحنات وسرقة المخازن إل��خ ...ولن تكون الحالة األميركية
الراهنة استثناء لتجارب التاريخ.
شبح االنزالق إلى نمط من الحرب الداخلية يلوح في األفق بوتيرة
متد ّرجة ،أشارت إليها األجهزة األمنية ووسائل اإلعالم المختلفة
استنادا ً إلى ما رصدته من إقبال كبير على شراء األسلحة الفردية
في اآلونة األخيرة .هذا باإلضافة إلى ظاهرة اقتناء السالح المنتشرة
أصالً في المجتمع األميركي مما يرفع سقف المراهنات واحتماالت
االصطدام بين قوى متعددة وبضمنها القوات العسكرية النظامية.

(الجزء الثاني :كيف سيحكم العسكر أميركا؟)
* مركز الدراسات األميركية والعربية

«صهيون كلمة كنعانية تعني المرتفع»
(من كتاب القدس  :المسيحية والتاريخ
والتراث لعبدلله سليم عماره).
يكاد يكون هناك إجماع على أنّ كلمة «صهيون» هي من جذور
كنعانية ،وه��ي تعني المرتفع أو التل أو الجبل ،وأض��اف بعض
الدارسين بعض الصفات ال��ى الجبل منها األق��رع (أيّ األج��رد)،
ّ
الجاف نسبة لندرة تساقط المياه فوقه ،اليابس والناشف .يقول
الدكتور نبيل طعمه بأنّ «صهيون» تعني صهوة الجبل أو أعلى
قمة منه .أ ّما الدكتور أحمد داود فيقول :صهيون تعني في القاموس
الكلداني :اليابس ،الناشف العطشان .وأحمد عثمان أعاد الكلمة إلى
أصل مصري واعتبر أنها مؤ ّلفة من شقين األول صي والثاني أون،
وفسرها بأنهّا المدينة المقدّسة لألرض المهجورة .وأعتقد أنّ هذا
ّ
التفسير بعيد عن الحقيقة لجهة إعادتها إلى أصل مصري ،ألنّ اللغة
العبرية لم تنشأ إال ّ بعد تواجد بني إسرائيل في أرض كنعان ،وكانوا
في بداية ظهورهم على مسرح األحداث يتكلمون الكنعانية ،وعندما
ّ
وتخطت سورية الطبيعية وأصبحت
حلّت اآلرامية مكان الكنعانية
الى ح ّد ما لغة عالمية ،اقتبس بنو إسرائيل منها الكثير ،وبدأوا بكتابة
لهجتهم الخاصة بأحرف قريبة جدا ً من األحرف الكنعانية اآلرامية
التي تط ّورت الحقا ً لتعرف بالسريانية .لذلك أعتبر بعض الدارسين
أنّ الكلمة العبرية صيّون هي صهيون في الترجمة العربية المأخوذة
عن السريانية وهي تعني جبل صهيون في القدس .ورأى آخرون أنّ
ّ
وجف وهو مرادف للجذر صها
اللفظة آرامية من الجذر صوا أي عطش
الذي اشتق منه أسم صهيا بحيث أنّ صيغة صيون تعني البقعة
العطشى ،ويؤ ّكدون أنّ اللفظة آرامية اطلقت على قسم من المرتفعات
س ّمي
الشرقية لمدينة القدس ( يبوس) ،حتى أنّ أحد أبواب المدينة ُ
س ّميت «كنيسة صهيون».
«باب صهيون» وإحدى كنائسها ُ
أ ّما الدارسون التوراتيون فيقولون بأنّ صهيون أو جبل صهيون
(جبل داود) في اليهودية هو مكان سكن يهوه (إله بني إسرائيل)،
وسيكون مركز خالصه المسيحاني ،وبالنسبة لليهود فإنّ صهيون
ُتعتبر وطن العبرانيين ،ورم��ز آلمالهم القومية ،ومن هذه الكلمة
جاء مصطلح الصهيونية .فما هي عالقة العبرانيين بهذا الجبل؟
ولماذا شملت كلمة صهيون كامل األرض التي تواجدت فيها قبائل
العبرانيين قديما ً حتى أطلقوا عليها أرض صهيون؟ إذا ما عدنا إلى
التوراة لوجدنا أنّ كلمة صهيون لم ترد في األسفار الخمسة األولى.
وبدأت ترد هذه الكلمة في سفر صموئيل الثاني الذي أشار فيه كاتبه
إلى أنّ داود الملك ذهب ورجاله « إلى أورشليم إلى اليب ّوسيين س ّكان
األرض» ،صموئيل الثاني  .6:5فكالم كاتب التوراة واضح ،بالرغم
بصحته ،لجهة أنّ سكان األرض األصليين هم
من ع��دم قناعتي
ّ
اليبوسيون ،وهؤالء كنعانيون ،وأورشليم كانت تس ّمى يبّوس بداية،
فكيف أصبحت مباشرة مدينة داود؟ إ ّنه التزوير اليهودي للتاريخ
وللجغرافيا ،ونحن وإن سلّمنا جدال ً بأنّ داود « أخذ حصن صهيون،
وأقام فيه وس ّماه مدينة داود» صموئيل الثاني  ،7:5.9فهل هذا يُلغي
حقيقة أنّ صهيون ،كجبل أو كحصن ،كانت موقعا ً كنعانيا ً وهو
جبل في القدس مقدّس « ،وقداسته سابقة على اليهود وهي قداسة
كنعانية .وهذا الجبل المقدّس في األساطير الكنعانية يقطنه كبير
اآللهة وفيه مجمع اآللهة» ،كما يقول تيسير خلف في مجلة الجديد؟
وبمقارنة بسيطة بين كالم تيسير خلف وما جاء في التوراة نجد
أنّ بني إسرائيل الذين عاشوا في أرض كنعان الجنوبية أي فلسطين،
تأثروا بشكل كبير بثقافة الشعب الذي سبقهم للسكن في هذه البقعة
من األرض بآالف السنين ،فاستعاروا منه اإلله يهوه ،والمكان المقدّس،
أي جبل صهيون ،ونسبوا الى داود أ ّنه احتل هذا الجبل وأطلق عليه
اسم مدينة داود أو حصن صهيون ،وفوق هذا الجبل عزم على بناء
مسكن ليهوه ،لكنه لم يستطع أن يحقق ذلك ،ألنّ يهوه غضب عليه
وأوكل هذه المهمة إلى إبنه سليمان الذي ح ّقق رغبة يهوه وبنى له
هيكالً فوق هذا الجبل .وعبثا ً حاول اآلثاريون البحث عن هذا الهيكل
بعد احتالل اليهود لفلسطين وقيام دولة «إسرائيل» ،لك ّنهم لم يعثروا
على ما يثبت أنّ هذا الهيكل موجود بالفعل ،بل توصل معظمهم إلى
التشكيك بوجود الملكين داود وسليمان اللذين يُعزى اليهما إنشاء
مملكة إسرائيل القديمة ،والتي انقسمت بعد موت سليمان ثم اندثرت
ولم تصمد أكثر من سبعين سنة حسب الرواية التوراتية.
لقد أستطاع اليهود من خالل تفكيرهم الديني ال ُمنغلق أن يربطوا
بين جبل صهيون ،بعد أن اتخذوه مسكنا ً إللههم ،وبين النصوص
التوارتية التي أعطت هذا الجبل بُعدا ً دينيا ً مقدّساً ،تشبّها» بسكان
األرض الكنعانيين ،الذين كانوا أهل حضارة راقية حيث يكفيهم فخرا ً
أ ّنهم أهدوا البشرية أول أبجدية ،فكانوا بحق معلّمي األمم القديمة
التي أخترعت أبجديتها الخاصة على نسق األبجدية الكنعانية،
فأسقطوا على األحرف األصوات المناسبة.
أستغل اليهود بدءا ً من القرن السابع عشر المفاهيم القومية التي
أطلقها بعض مف ّكري أوروبا ،فقام ّ
منظورهم بتحرير هذه المفاهيم لكي
تتماشى مع مخططاتهم السياسية ،وادخلوا العنصر الديني فجعلوه
توصالً إلى القول بقومية يهودية .ومن
أساس التجمعات البشرية،
ّ
هذا المنطلق يمكن تطبيق نظريتهم على اآلخرين ليصبح لدينا أمة
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من هيئة األمم المتحدة والتابعة لها كمنظمة الصحة
العالمية ومنظمة األغذية والزراعة األممية ،ومنظمة
األمم المتحدة للعلم والثقافة (اونسكو) ،ووكالة
الطاقة الذرية وغيرها .وثمة منظمات دولية وأهلية
ذات طابع أممي كمنظمة أوب��ك ل��ل��دول المنتجة
وتوسع
للبترول ،والصليب األحمر الدولي .إنّ تنامي
ّ
أنشطة هذه المنظمات وتشابكها مع دول وإدارات
ووكاالت حكومية وأخرى أهلية وشعبية ترك آثارا ً
ومفاعيل وتداعيات على العالقات الدولية وعلى
أحكام القانون الدولي ما أدّى وي��ؤدّي الى نشوء
حاجة متعاظمة الى احتواء هذه الكيانات وتنظيم
العالقات بينها وبين الدول من جهة وفي ما بينها
من جهة أخرى في قانون أممي للكيانات.
ثانياً :توسيع السيادة األمميّة وتقليص السيادة
الوطنيّة
يتجه العالم بسبب تشابك العالقات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية بين مختلف أطرافه الى
التك ّور والتج ّمع والتعاون والتنسيق ما يؤدّي
الى نشوء منظمات وتحالفات ومعاهدات تضع
قيودا ً على سيادة الدولة الوطنية ،وتش ّرع أحكاما ً
لتوسيع السيادة األممية لما فيه مصلحة المجتمع
األممي بصورة عامة.
ثالثاً :سلطة أمميّة للصحة العامة
ف��ي ض��وء ت��داع��ي��ات جائحة ك��ورون��ا وآث��اره��ا
المميتة ،واستباقا ً الندالع جائحات َم َرضية أخرى،
سيُصار الى تطوير منظمة الصحة العالمية ومنحها
سلطات تنفيذية عابرة للدول وأعلى من سيادتها
الوطنية ومخ ّولة االتصال والتواصل مع شعوبها.
رابعاً :سلطة أمميّة للغذاء والدواء
إزاء تنامي السكان في العالم ،ومحدودية مصادر
الملحة لمختلف صنوف
الغذاء ،وتط ّور الحاجة
ّ
ال��دواء ،وض��رورة منع احتكارها وتأمين توافرها
لجميع الشعوب ،سيُصار الى توحيد المنظمات
والوكاالت والهيئات المعنية بالزراعة والصناعة
والتكنولوجيا المتصلة وظائفها بإنتاج األغذية
واألدوية في سلطة أممية عابرة للدول وسيادتها
الوطنية ومخ ّولة الوصول الى الشعوب والتعاطي
معها مباشر ًة.
خامساً :سلطة أمميّة لالتصاالت والمعلومات
م��ع ت��ك � ّور ال��ع��ال��م وازدي����اد عمليات االت��ص��ال
والتواصل بين شتى أطرافه وجماعاته وهيئاته،
كما ال��ح��اج��ة ال��ى تجميع المعلومات وتنظيم
التشارك في اإلفادة منها ،سيُصار إلى بناء منظمة
أممية ل�لات��ص��االت والمعلومات ُتعنى بشؤون
هذا الحقل االستراتيجي وتكون لها سلطة عابرة
للحدود والقيود الحكومية واإلثنية.
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مسيحية تشمل جميع المسيحيين في العالم ،وأمة إسالمية تجمع ك ّل
المسلمين في العالم .لم يأخذ المسيحيون بهذه النظرية أل ّنهم كانوا
قد انتقلوا من مفهوم الدولة الدينية الى مفهوم الدولة المدنية ،أ ّما
المسلمون فتماهوا مع نظرية اليهود حيث ما زلنا نسمع لغاية اليوم
عبارة األمة اإلسالمية .في كتابه العلمي دحض سعاده هذه النظرية
قائالً  « :األمة تجد أساسها ،قبل ك ّل شيء آخر ،في وحدة أرضية
معّ ينة تتفاعل معها جماعة من الناس وتشتبك وتتحد ضمنها» .وهذا
التحديد العلمي لألمة يتناقض كليا ً مع المفهوم الديني لها والذي
إنطلق منه اليهود ليقولوا بأ ّنهم يش ّكلون شعبا ً واحدا ً وبالتالي هم
يشعرون بشعور قومي واحد مشترك .فالشعور الديني ال يمكن أن
يكون هو نفسه الشعور القومي .وسعاده أوضح ذلك في كتاب نشوء
األمم عندما قال « :فاليهود احتفظوا بيهوديتهم الجامدة من حيث
هم مذهب ديني .وقد أكسبهم دينهم الشخصي عصبية ال تلتبس
بالعصبية القومية إال ّ على البسطاء والمتغرضين .اليهود ليسوا أمة
أكثر مما هم ساللة ( وهم ليسوا سالسة مطلقا ً ) ،إ ّنهم كنيس وثقافة»
ويقصد سعاده بكلمة ثقافة الثقافة الدينية المحدودة والمحصورة
بتعاليم وشريعة موسى كما كتبها ع��زرا في القرن السادس قبل
الميالد ،وأكملها جمع من الكتبة غير المعروفين على مدى مئات
السنين.
لقد تالقت طموحات اليهود بإقامة دولة قومية يجتمع فيها يهود
العالم ،مع دعوات بعض الساسة األوروبين إلقامة وطن لليهود في
فلسطين الذين ينتمون إلى طائفة البيوريتانيين البروتستانت ،خاصة
في بريطانيا منتصف القرن السابع عشر .وهذه الدعوات إرتكزت إلى
المفاهيم الدينية اليهودية ال المسيحية ،وذلك بعدما استطاع اليهود،
كما م ّر معنا ،من إدخال تغييرات على األناجيل أقنعوا من خاللها أنّ
المسيحية تجد جذورها في اليهودية ،وال تكتمل مسيحية اإلنسان إال ّ
إن آمن بما ورد في العهد القديم .وفي القرن التاسع عشر أطلق أنتوني
آشلي كوبر ،المعروف باسم اللورد شانتسبري ،مقولة أرض بال شعب
لشعب بال أرض ،فس ّوقتها الصهيونية على أ ّنها حقيقة ،وبالتالي
هم يقدّمون لإلنسانية خدمة كبيرة من خالل إقامة دولتهم في هذه
البقعة المهجورة المعدمة ،حيث بإمكانهم نقل الخبرات التقنية التي
تعلموها في أوروبا إلى األرض الجديدة الموعودة.
إنطلت هذه الخدعة على معظم المؤمنين في العالم ،عن قناعة لدى
البعض وترهيب للبعض اآلخر .وارتكز الترهيب على العامل الديني
الذي يؤ ّكد على ضرورة تحقيق كالم الله ووعده ،بعد أنّ ز ّور مترجمو
العهد القديم كلمة يهوه إلى الرب حينا ً والله أحيانا ً أخرى .يقول
الدكتور جورج قرم في كتابه ( تعدّد األديان وأنظمة الحكم) بأ ّنه «
الرب في شواهد التوراة فهي في األصل يهوه» .وهذا
حيثما وردت كلمة ّ
ما أ ّكد عليه اإلله يهوه حسب الرواية التوراتية حيث يقول الكاتب بأنّ
الله ( إله بني إسرائيل) قال لموسى  « :هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه
إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب أرسلني إليكم .هذا
اسمي ( أي يهوه) إلى األبد وهذا ذكري إلى دور فدور» ،خروج .15:3
وهذا اإلله يهوه لم يقل عن نفسه بأ ّنه إله الكون بل حصر ألوهيته
توجه فقط لبني إسرائيل،
ببني إسرائيل .ك ّل تعاليمه وأوامره كانت ّ
ولم يطلب من أنبيائه ،الذين كانوا ينبتون في بني إسرائيل كالفطر،
ان ّ
يبشروا بالشريعة ك ّل الناس ،كما فعل يسوع ومحمد ،لذلك بقيت
هذه الشريعة محصورة بعدد محدود تشدّد لدرجة التزمت بقبول
الوالدات الجديدة كتابعين لهذه الديانة ،وما زالت دولة العدو لغاية
اليوم ال تعترف بيهودية أي شخص إن لم تكن أ ّمه يهودية .ولم يكفي
هذا اإلله أ ّنه أعتبر نفسه إلها ً خاصا ً ببني إسرائيل ،بل أ ّكد أكثر من
م ّرة أن بني إسرائيل هم شعبه الخاص ،وهذا ما حدا بعالم النفس،
اليهودي المنشأ ،سيغموند فرويد للقول في كتابه موسى والتوحيد :
« إ ّنه لم ّما يبعث على دهشة أكبر أيضا ً أن نرى هذا اإلله يختار لنفسه
على حين بغتة شعبا ً من الشعوب ليجعل منه «شعبه « ويُعلن أ ّنه
إلهه ،هذه على ما أعتقد ،واقعة يتيمة في تاريخ األديان اإلنسانية».
وبالرغم من ك ّل ذلك ك ّنا لنتقبّل هذه الجماعة بك ّل موروثاتها
الدينية الغريبة لو لم يكن إلهها إلها ً عدوانيا ً شرسا ً
ّ
يحضها على القتل
والنهب والتدمير والتهجير .بعض المؤمنين يقولون صادقين بأنّ
يسوع علّمنا أن نحب أعداءنا ونبارك العنينا ،وأ ّنه بالمحبة وحدها
نتغلب على الشر ،وهذا كالم صحيح لك ّنه لم ينجح مع هذه الجماعة
التي لم يستطع يسوع نفسه إقناعها بالتخلي عن الشريعة القديمة
البالية واتباع شريعته الجديدة المحيية ،فكيف لنا أن نستطيع نحن
النجاح خاصة بعد أن مضت ألفيتان من السنين شهدتا على تربية
أجيال على الحقد ،التعالي ،العنصرية وعدم اإلعتراف بحق الغير.
ستبقى دولة إسرائيل دولة احتالل تمارس العنصرية واإلبادة،
وستبقى بالنسبة لنا دولة ع��دوة ،وساكينيها أع��داء لنا حتى ولو
تعالت بعض األصوات المنتقدة والداعية الى السلم ،إذ ال سلم مع
من ّ
يبشرنا به ويبقي إستعداده للحرب قائماً .ال سلم مع من ما زال
مقتنعا ً أ ّنه صاحب السيادة على هذه األرض ،إل ّنه في غفلة من الزمن
ل ّفق له كتبته تاريخا ً مزوراً ،وكيانا ً سياسيا ً وهمياً .فلئن خاف أهل
األرض أجمعين من هذه الجماعة الدينية اإلرهابية ،فإ ّننا لن نخضع
إلرهابها ،وستبقى بنظرنا ،ومن الوجهتين السياسية والدينية،
مجموعة عدائية غير متجانسة مع نسيج شعبنا الحضاري .ومهما
استسهل سياسيونا الخضوع والخنوع فسنبقى نعمل من أجل
رقي أمتنا ومجدها وعزتها ،وذلك باستمرار مواجهتنا لهذا الجسم
السرطاني الغريب.
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سادساً :سلطة أمميّة للمناخ والبيئة
حيال ت��زاي��د جائحات الطبيعة وأعاصيرها
وزالزلها وتغيّرات المناخ واالع��ت��داءات الكارثية
على البيئة ،ت��زداد حاجة البشرية جمعاء الى
إخراج قضايا المناخ والبيئة من إطار مسؤوليات
الدول ومصالح األف��راد الضيقة الى رحاب سلطة
أممية تتولى شؤونها بصالحيات واسعة عابرة
للحدود الدولية والقيود القومية والثقافية لما فيه
مصلحة المجتمع األممي بر ّمته.
سابعاً :البيت مسكنا ً ومكتبا ً ومعمالً
م��ع ت��زاي��د ع��دد ال��س��ك��ان ،وض��م��ور المساحات
الصالحة للسكن وال��ع��م��ران ،وات��ض��اح مخاطر
االك��ت��ظ��اظ ع��ل��ى ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة ف��ي ال��ع��ال��م،
ستتضاعف الحاجة وبالتالي الجهود من أجل
بناء البيت وتكييفه ليكون ،بحسب ال ُمراد ،مسكنا ً
ومكتبا ً ومعمالً في آن.
ثامناً :سلطة أممية للرقابة على إنتاج السالح
واستخدامه
ب��ع��دم��ا ق��اس��ت ال��ب��ش��ري��ة م��ن ح���روب كارثية
استخدمت فيها أفتك أن��واع األسلحة من جهة،
وت��وخ��ي �ا ً لمنعها وف��ي األق��� ّل ل��ت��ف��ادي ش��روره��ا
وأضرارها من جهة أخرى ،سيُصار الى إقامة سلطة
أمميّة عابرة للحدود وللسيادة الوطنية ،واسعة
الصالحيات للرقابة على إنتاج واستخدام جميع
أن��واع أسلحة ال��دم��ار الشامل ،ال سيما النووية
والبيولوجية والكيميائية.
الخارجي
للفضاء
تاسعاً :سلطة أمميّة
ّ
إذ تتسارع عمليات ريادة الفضاء من ِقبَل دول
ع �دّة ،وتفاديا ً لسوء استعمال الفضاء الخارجي
على نح ٍو مض ّر بالبشرية جمعاء ،ستبرز حاجة
متنامية ال��ى إق��ام��ة سلطة أممية للتعاون على
ريادة الفضاء ،والتنسيق بين األطراف ذات الصلة،
وال��رق��اب��ة المتشدّدة لمنع استخدامه ف��ي إي��ذاء
البشرية وتدمير العمران.
عاشراً :سلطة أمميّة لتجهيز كون رديف
يضيق كوننا باضطراد عن استيعاب اإلنسان
والعمران ،وعن احتواء البشر والشجر والحجر،
ما جعل الحاجة مصيرية للتفكير والتدبير معا ً من
أجل تجهيز كون رديف في أعالي الفضاءات أو في
أعماق المحيطات .قد تبدو هذه الفكرة خياليّة ،لكن
لن يطول الزمن قبل أن تدرك العقول المستشرفة
ج��دوى الحاجة ال��ى إقامة سلطة أممية مهمتها
توفير اإلمكانات الالزمة إليجاد وتجهيز وتطوير
كونٍ رديف.
اإلنسان يحلم ثم يح ّقق.

*وزير سابق.

َ
ووص��ف الرئيس
للمك ّون الشيعي في الحكم في ال��ع��راق.
األميركي السابق ،أوباما ،السياسة األميركية المتبعة في
العراق والمنطقة ،بأنها «القيادة من الخلف».
لم ْ
يك الشيعة وحدهم في قيادة العراق ،في حكم العراق،
شاركهم وبقوة األخوة الكرد ،وهم في الوقت ذاته يسعون الى
دولة كردستان ،وشاركهم وبقوة أيضا ً األخوة السنة ،وعيون
بعضهم صوب إقليم سني.
لم ْ
تك أميركا بغافلة عما ي��دور في العراق ،وعما تفعله
المك ّونات جميعها ببناء مع ّوج لدولة العراق ،و ُك ّل ما فعلته،
وتفعله أميركا اآلن ،هو القول والتشهير بفشل حكومات
الشيعة في العراق ،بفشل المك ّون الشيعي في حكم العراق!
ب َي َد أنَّ الحكم كان وال يزال توافقيا ً وتحاصصيا ً في العراق،
بمشاركة وبأخطاء وبخطيئات جميع المك ّونات.
تسعى أميركا اآلن باستنساخ وسيلة تشويه صورة
وإضعاف دور المك ّون الشيعي في العراق ،وتطبيقها على
لبنان ،باالدّعاء بأنَّ الحكومة في لبنان هي حكومة حزب الله،
الشيعي في لبنان ،كي تتح ّمل وزر اختطاف
هي حكومة المك ّون
ّ
العميل الفاخوري ،من قبل الجيش األميركي ،وبوضح النهار،
وبانتهاك صارخ وواضح لسيادة الجمهورية اللبنانية.
لستُ على يقين بأنَّ سياسيين عراقيين كثيرين يدركون أنَّ
هدف أميركا تجاه العراق ليس في إضعاف الشيعة او ال ُكرد
السنة ،وإنماّ في إضعاف وتقزيم العراق .وإضعاف العراق
او ّ

وتقزيمه يم ّر من خالل تطبيق مبدأ السياسة اإلمبريالية القديم
الجديد «ف ّرق تسدْ».
عندما اقترب داعش الى أبواب بغداد في عام  ،2014ليست
أميركا وإنما إيران التي وافقت على نجدتنا ،وعندما اقترب
داعش الى أبواب أربيل ليست أميركا ،وإنما إيران التي وافقت
على نجدتنا.
أيضاً ،لستُ على يقين بأنَّ سياسيين لبنانيين كثيرين
يدركون بأنَّ هدف أميركا تجاه لبنان ليس فقط في إضعاف
حزب الله ومحاربته ،وانماّ في إضعاف وتقزيم لبنان ،وجعل
لبنان تحت رحمة «إسرائيل» ،عسكريا ً وسياسيا ً واقتصادياً.
عندما تختطف أميركا متهما ً لبنانيا ً ومطلوبا ً للعدالة .فاألمر
ليس انتهاكا ً لسيادة حزب الله ،وإنما انتهاك لسيادة وكرامة
ك ّل اللبنانيين.
وعلى المقياس ذاته ،أقول ،عندما تدعم إيران حزب الله
بالمال والسالح للدفاع عن أرض وكرامة لبنان ،هي (وأقصد
ُ
إي��ران) عرضتْ
وتعرض مساعدتها بالسالح المتط ّور الى
جيش لبنان والى دولة لبنان.
ُ
تدرك أميركا جيدا ً بأنَّ الوالء السياسي ،لشيعة العراق
ولبنان ،وبحكم صلة المواطنة ،هو لبلديهما ،وث ّمة والء عقائدي
لحزب الله تجاه والية الفقيه في إيران ،وث ّمة امتداد مذهبي أو
توافق مذهبي لشيعة العراق مع إيران.
تضحيات وشهداء حزب الله ،ومنذ مسيرته الطويلة ،كانت

للبنان عليكم ( ...تتمة �ص)1
ماذا لو تب ّرع ٌّ
كل من أصحاب المنتجعات السياحية
بما ال يق ّل عن ثالثمئة أل��ف دوالر ،من األرب��اح التي
حققوها دون وجه حق ،بفعل تعدّياتهم على أمالك
الوطن وشواطئه البحرية وضفاف أنهاره ،وهو مبلغ
ال يشكل إال الجزء البسيط مما كان عليهم دفعه كبدل
إيجار عادل للخزينة اللبنانية؟!
ماذا عن أصحاب المليارات و»الموالت» الضخمة،
والمطاعم الفخمة ،والفنادق المميّزة ،وعلب الليل
والشاليهات المنتشرة في العديد من رب��وع لبنان؟
ماذا عن الفنانين والفنانات ،الذين ربحوا الماليين من
الدوالرات ،ولم يدفعوا «بشطارتهم» إال القليل القليل من
الضرائب المتوجبة عليهم؟!
ك ّل هذا ال يعني مطلقا ً أنّ هؤالء هم وحدهم المدع ّوون
للقيام بواجباتهم تجاه وطنهم وشعبهم ،بل هناك أيضا ً
عشرات اآلالف ممن يستطيعون أن يسهموا بواجبهم
بمقدار ما يستطيعون ،بعيدا ًعن المزايدات ،والدعايات،
والضجيج اإلعالمي.
إنّ بلدا ً يه ِّرب منه اللصوص عشرات المليارات
من ال��دوالرات ،بين ليلة وضحاها ،وال يصل مجموع
ما جمع لمواجهة األزم��ة القاتلة التي تجتاحه إلى

أراض لبنانية ،ومن أجل الدفاع عن
وال تزال من أجل تحرير
ٍ
لبنان وليس الدفاع عن إيران.
يوجه الرئيس ترامب ،في مؤتمره الصحافي ،بتاريخ
عندما ّ
 2020/3/19الشكر لحكومة لبنان ويكذب ،باالدّعاءبتعاونها
ُ
يهدف الى
في إطالق سراح العميل والمتهم الفاخوري ،فهو
أمرين :األول تمرير عملية القرصنة والخطف واالعتداء على
سيادة دولة ،والتي نف ّذها الجيش األميركي ،بأنها ت ّمتْ بموافقة
وتعاون الحكومة في لبنان ،والتي هي حكومة حزب الله ،وهي
إذن عملية شرعية.
واألمر الثاني هو ،ومثلما ذكرنا أعاله ،تشويه لصورة ومكانة
حزب الله ،وتضليل الرأي العام اللبناني بأنَّ ما ت َّم هو بمعرفة
وبحيادية حزب الله.
واذا َ
كان مِنْ نك ِد الدهر ،أن يدافع حزب الله عن نفسه،
كما قالها السيد حسن نصرالله في إطاللته األخيره ،بتاريخ
يخص قاتالً وعميالً لـ «إسرائيل»،
 2020/3/20في موضوع
ّ
أقول أيضا ً إنَّ من الع ّزة والفخر لحزب الله وللمقاومة أنْ يلوذ
اآلخرون به ،ال بغيرهِ ،وانتظروا منه ،ال من غيره ،اإلقدام على
إفشال عملية اختطاف العميل او استهداف الطائرة التي
أقلّته...

العربي
*سفير س��اب��ق ،رئ��ي��س المركز
ّ
األوروبي للسياسات وتعزيز القدرات.
ّ

تفا�صيل المفاو�ضات ( ...تتمة �ص)1

ثالثين مليون دوالر ،يظهر م��دى ج��ب��روت ه��ؤالء
حسهم الوطني واإلنساني،
المتم ّولين الكبار ،وفقدان ّ
حيال شعبهم ووطنهم في هذه الظروف العصيبة.
إنّ اللبناني الشريف المع ّذب الذي يئنّ اليوم ،يناشد
نخوة أصحاب المليارات إنْ وجدت ،وأصحاب مصارف
الهندسة المالية ،وأباطرة المال الذين تقلّدوا مناصب
السلطة ،والذي يعرفهم واحدا ً واحداً ،ويعلم جيدا ً حجم
ودائعهم وثرواتهم ،ومصادرها ،والطريقة التي اتبعوها
لتحقيقها!
لبنان ليس مرتعا ً للمحتكرين وال لطغيانهم
وفجورهم ،وال مصدرا ً لتحقيق ثرواتهم على حساب
شعبه ،وه��و في أحسن عافيته ،ثم يتخلّون عنه،
ليتخبّط ببؤسه وفقره ومأساته ،في ظ ّل أسوأ محنة
وأزمة ماليّة وصحيّة قاتلة يشهدها.
يا أثرياء لبنان ،في الداخل والخارج ،نريدها منكم
وقفة ضمير ،بعيدا ً عن االستعراضات اإلعالمية،
والمزايدات الفارغة.
للبنان ّ
حق عليكم ،فال تقسوا عليه في محنته ،كما
قسوتم عليه وأنتم تغرفون من نعمه وخيراته.

*وزير سابق.

ألحد في المحافظة وعدم نزع السالح الفردي للقبيلة ولغيرها من القبائل مع
ضرورة تسليم كل السالح المتوسط والثقيل للجيش واللجان الشعبية .كما
قدّم أنصار الله ضمانات بعدم العمل على تغيير في القيادات والمشيخات
القبلية في المحافظة في حال ت ّم التسليم من دون قتال ،أما في حال ق ّررت قبيلة
مراد القتال فلن يكون هناك أيّ ضمانات لمن يواجه عسكرياً.
تحرير محافظة مأرب يعتبر نقلة نوعية في الحرب المفروضة على اليمن
لكونها تضم النفط اليمني في الشمال ،كما أنها تعتبر بابا ً لمحافظة شبوة
الجنوبية التي تحوي القسم اآلخر من النفط اليمني ،وكان أحد أسباب الوحدة
اليمينة أن النفط موجود على الحدود بين الشمال والجنوب في مأرب وشبوة،
وحدت اليمن قبل أي شيء آخر،
أو كما يردّد الفرنسيون شركات النفط هي التي ّ
وتعتبر مأرب باب اليمن نحو السعودية وهي خاصرة السعودية الضعيفة
وكانت قبائلها تاريخيا ً تحت الوصاية السعودية المباشرة ومعارضة للحكم
المركزي في صنعاء .وقد أفشلت قبيلة مراد كل مشاريع علي عبدالله صالح
السياحية في المحافظة بأوامر من السعودية عبر ممارسة الخطف والقتل لكل
من أتى للسياحة في المحافظة التي ُتعتبر مركزا ًتاريخيا ًعالميا ًبامتياز ،وقبيلة
مراد من القبائل الشديدة المراس في القتال مقاتلين .وبالتالي قد تكون فرص
االتفاق جيدة بين الطرفين ،خصوصا ً مع االنهيارات المتتالية والمتسارعة لكل
التاريخي دورا ً
قوى التحالف السعودية على أرض المعركة ،كما يلعب العامل
ّ
كبيرا ً في مساعي تجنب المعركة لكون قبيلة مراد التي يعود نسبها الى مراد
بن مذحج هي نفسها القبيلة التي ينحدر منها عبد الرحمن بن ملجم المرادي..
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ثقافة وفنون

الرمزيّة والتعبير عن الحياة �صيغة متنا�سقة لتجربة النحات زهير خليفة الف ّنية

�إ�ضاءة
�ضوء عند ّ
ال�شاعر،
الوم�ضة:
ٌ
ّ
المتلقي
ووم�ضة عند

} ميساء طربيه*

الضوء هو وعي ّ
ّ
(أي التقاء زمان/مكان)
الشاعر باللّحظة ّ
اإلبداعيّة ،بمعنى آخر كيمياء الفكرة في تحوالتها في لحظة
ما ،وبعد هذه التحوالت تنضج الومضة و ُترسل من خالل
اللّغة الى المتلقي/القارئ ،لتدخله في كيمياء االحتماالت
الالمتناهية داخل الومضة.
كيف يستطيع علم الكيمياء
وخاصة تح ّوالت المادة في
ّ
محاكاة عمليتي اإلبداع والتلقي للومضة؟
الكيمياء علم دراسة المادة وخصائصها ،وكذلك كيفية
وس�ب��ب ات�ح��اد ال �م��واد أو انفصالها لتشكل م ��وا ّد أخ��رى،
وكيف تتفاعل المواد مع الطاقة ،ويعتقد الكثير من النّاس أن
الكيميائيين هم علماء يرتدون المعاطف البيضاء ويقومون
بمزج سوائل غريبة في المختبر ،ولكن الحقيقة هي أننا
1
كيميائيون جمي ًعا.
ما يعنينا في هذا المقال المادة وحاالتها في علم الكيمياء
أي تحوالتها من حال إلى حال،
من أجل مقاربة حركتها ّ
مع حركة اإلب��داع في الومضة من ومضة /شاعر /متلقٍّ
 قارئ.توجد المادة في الطبيعة في أربع حاالت وهي :الحالة
2
الصلبة ،الحالة السائلة ،الحالة الغازية ،وحالة البالزما.
فأين تتقاطع عملية التّح ّول في ال�م��ادة مع اإلب��داع في
األدب الوجيز (شاعر /ومضة /قارئ)؟
تحتاج المادة في الطبيعة إل��ى الطاقة من أج��ل التّح ّول
من حال إلى حال ،لتأخذ في ك ّل مرة شكالً جديدًا ،ووظيفة
جديدة ،وتكتسب خصائص جديدة.
أما التّحوالت في المادة اإلبداعيّة عند الشاعر ،هي عندما
يكون الشاعر في حالة البالزما (البالزما هي مادة موجودة
في الكون) ،وم��ادة الوجود اإلنساني هي أسئلة وجودية
ُتطرح من أجل المحاولة في فهم الكون والوجود بطريقة
جديدة ،عندما يتسلّح الشاعر بالسؤال ،فإنه يطرح األسئلة
على ك � ّل ال �م��وج��ودات ف��ي ال �ك��ون ف��ي م�ح��اول��ة منه ليصل
إلى ما ُيسكن عقله وقلبه ،وهي الحقيقة حقيقة الوجود،
وللوصول إليها يحتاج إل��ى ال��وق��ت ،هنا يتح ّول الشاعر
من حالة (البالزما/العقل) ،وهي طرح األسئلة الوجودية
إلى مرحلة (الغاز) وهذه الحالة حرة غير ُمشكلة في قالب
معين ،فهي منتشرة في فضائه الداخلي ،تحاكي حواسه
باعتبار أن ال �ح��واس (ال�خ�م��س) عند اإلن �س��ان ه��ي مراكز
اتصاله بالمعرفة الخارجيّة الموجودة في الكون والطبيعة.
أي
وتنشيط حواسه يساعده في التقاط ضده المنسجمّ ،
يلتقط الجواب عن األسئلة الموجودة في داخله ،ويكون
التقاط الجواب في مكان وزمان معينين.
أضف إلى ذل��ك ،تحدث عملية كيميائية آخ��رى ،وتح ّول
آخر لحالة الشاعر من مرحلة (الغاز) أو الجواب من خالل
محاكاته للطبيعة ،وبعد أن كان في مواجهة مع موجة من
االحتماالت ،حيث يتح ّول هنا إلى حالة مرنة (يأخذ حالة
ال �م��رون��ة م��ن ح��ال��ة ال�س��ائ��ل ل �ل �م��ادة) وه��ي م��رح�ل��ة التقاط
ال �ص��ورة ،وتشكيلها ض�م��ن م �ف��ردات مكثفة ،ويش ّفرها
الشاعر عند وصوله إلى مرحلة الدهشة .فتتوقف الومضة
عن زيادة عدد كلماتها ،وتستقر عند هذه الصورة المكتملة
عند الشاعر.
تحتاج ال�م��ادة إل��ى طاقة ف��ي الكيمياء ،أم��ا عند الشاعر
فتحتاج المادة اإلبداعيّة إلى وقت  -زمن ،فزمن التشكيل
داخلي ويقابله خط زمني
للومضة هو خط زمني
خارجي،
ّ
ّ
الداخلي (حاضر – مستقبل) ،والزّمن
خط الزّمن
الخارجي
ّ
ّ
ماض).
(حاضر – ٍ
الداخلي
إنّ التقاء الزّمن
والخارجي عند الشاعر يسبق
ّ
ّ
المتلقي من خالل كتابته اإلبداعيّة في الحاضر ألن رؤيته
إلى المستقبل واضحة .والدهشة بالنسبة إليه في الماضي،
وهو اآلن في حالة االنزياح عن اإلبداع السائد ،ليشكل خ ًطا
إبداعيًّا جديدًا يواكب فيه العصر في ّ
الشكل والمضمون.
وهذا يحيلنا إلى مقاربة فيزيائية آخرى ،وهي ما ُعرف
عن ّ
الشمس بأنها تشرق على الكون ،ولكن يصلنا الضوء
ب�ع��د ث�م��ان��ي دق��ائ��ق م��ن ش��روق �ه��ا؛ ف��رؤي�ت�ن��ا إل��ى الشمس
�اض بالنسبة إلى ّ
الشمس ،وهنا
حاضر بالنسبة إلينا وم� ٍ
تصبح الومضة ضوءا ً عند الشاعر ،وومضة عند المتلقي
القارئ.أما عند التقاء المتلقي بالومضة ،وعند حدوث الدهشة
يتحول المتلقي تلقائيًا إل��ى ق��ارئ من دون أن يشعر ألن
التفاعل
الكيميائي الجديد قد حدث بين القارئ والومضة،
ّ
ه��ذا التفاعل بين محتويات ال �ق��ارئ الثقافيّة والمعرفيّة
والعاطفية ،الّتي تندمج مع الومضة ،وتاليًا ،تأخذ حركة
انفصال عكسية ،فيخرج القارئ من ذهنية المتلقي ألشكال
إبداعية قديمة (القصيد العمودية ،التفعيلة ،الحرة ،النثر،)..
ويأخذ منحنى جديدًا في قراءة الومضة ،وفي هذه اللّحظة
تستقيم الرؤيا بين الشاعر والقارئ بخطين متوازيين.
خالصة القول ،نستنتج أن الحركة اإلبداعيّة في األدب
الوجيز نستطيع رصدها من خالل رصد الزّمن
الداخلي
ّ
والخارجي للنتاج
األدبي ،وطب ًعا ال نستطيع فصل الزّمان
ّ
ّ
وزمكان
داخلي
زمكان
لدينا
عن المكان ،لذا
خارجي ،ي ّوجه
ّ
ّ
اإلبداع.
*األدب الوجيز.
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} بالل أحمد
الفنّ عند الفنان النحات زهير خليفة ليس وسيلة
للتعبير عن دواخل اإلنسان فحسب ،بل هو طريقة
حياة فنرى في أرجاء منزله معالم النحت والجمال
شغلها بأنامله كما تظهر أعماله الممتدة في
أماكن عدة من الريف السوري هويتنا الحضارية
العريقة.
ع��اش خليفة وس��ط بيئة قروية جميلة يقارع
خاللها القرويّون الصخر للحصول على لقمة العيش
فشدّه تعلقهم بالحياة وصراعهم معها ،وآثاره من
جهة أخ��رى تمسكهم بالعادات والتقاليد البالية
فكان الفنّ والنحت وسيلته للتعبير عن رفضه ،لما
يراه مخالفا ً للعلم وقبوله بما يراه جميالً ويستحق
التقدير.
ويجد النحات خليفة في التحدّي وكسر القواعد
والوقوف ض ّد التيار الخطوة األولى على طريق الفن

تعليق ت�صوير م�سل�سل «بورتريه» ..وال�سبب فيرو�س كورونا
} دمشق  -آمنة ملحم
أعلنت شركة «ايمار الشامط تعليق تصوير مسلسل «بورتريه» بشكل
الصحافي في الشركة لـ»البناء» أن قرار التعليق
مؤقت .وأوضح المكتب
ّ
جاء حرصا ً على سالمة طاقمه من فنيين وفنانين؛ و ذلك أيضا ً انسجاما ً
مع اإلجراءات الوقائية التي أق ّرتها الحكومة السورية درءا ً لخطر انتشار
فيروس كورونا ،مطلقة هاشتاغ «خليك بالبيت» ال��ذي انتشر بشكل
واسع مؤخرا ً منذ إعالن ّ
تفشي فيروس كورونا في عدد من الدول العربية
واألجنبية.
نص للكاتب الشاب تليد الخطيب،
بورتريه مسلسل اجتماعي عن ّ
واخ��راج باسم السلكا ب��أول تجربة اخراجية درامية لعمل طويل له،
قصة حب بين «ريما» و»حازم» ،تبدأ
وتدور أحداثه بإطار تشويقي ،حول ّ
ٍ
ظروف غير اعتيادية ،لكنّ هذه القصة ستثقلها
فصولها من لقا ٍء عابر في
ماض عائلي مشترك بينهما ،لم يكونا يعلمان عنه شيئاً ،وسيلقي
أحقا ُد
ٍ
بظالله على مستقبل عالقتهما.
لحب نقي أن يزيل رواسب الماضي بين العائلتين ،ويداوي
فهل يمكن
ٍ
جروحه الغائرة؟ أم سيتحول سيالً جارفا ً يد ّمر كل ما يحيط بالعاشقين،
بسبب لعنة الحب السابق الذي لم يكتمل؟
تشارك في بطولة العمل نخبة من نجوم الدراما السورية :فادي
صبيح ،مديحة كنيفاتي ،جالل شموط ،سيف الدين السبيعي ،أكثم
حمادة ،ونوار يوسف.

كما يض ّم العمل على قائمة أبطاله كالً من :يزن خليل ،جفرا يونس ،ريم
زينو ،تولين البكري ،مريم علي ،أمية ملص ،محمد خاوندي ،نادين قدور،
إيناس زريق ،ديما الحايك ،سارة الطويل ،رضوان قنطار ،والف ّنانين
القديرين :سليم صبري ،ونجاح سفكوني.
ومن الممثلين الشباب المشاركين في «بورتريه» بدور بطولة كل من
ترف التقي وهافال حمدي ،وأيضا ً كل من :سوزانا الوز ،طيف إبراهيم،
خالد شباط ،همام رضا ،رغد ديب وآخرين.

ديوان �أهل القلم ينعى الأديب عمر الط ّباع
نعى «ديوان أهل القلم» رئيسة وأعضاء و»ندوة اإلبداع»
في مركز توفيق طبارة ،الدكتور عمر الطباع عضو الهيئة
أساسي في مسيرته الناجحة،
اإلدارية في الديوان و»ركن
ّ
الذي انتقل إلى جوار ربه» ،وجاء في النعي:
«هو الفقيه اللغوي والعالمة في األدب العربي ومعلم
األجيال ،الذي لطالما وقفنا أمام عقله المتنور وقفة تالمذة..
نعب من علومه وإنتاج فكره ومعارفه كي نحذو حذوه في
ّ
عالم الفكر والثقافة .وهيهات الوصول إلى قدمه العاليات.
التي تربع عليها آمنا ً مطمئنا ً بحيث أدى رسالته العلمية
األدبية براحة ضمير ووطنية لم تمس وتقدير قطفه من كل
من عرفهم وتتلمذ على يديه او تقرب إليه كي يرتوي من نبع
علومه وأفكاره المتن ّورة.
الدكتور عمر الطباع رحل البارحة إلى ج��وار رب عزيز
رحيم.
الرحمة لروحك الطاهرة يا أستاذي ومعلمي وزميلي في
ديوان أهل القلم .
سأبقى فخورة بمعرفتك ..وأنني عشت عصرك األدبي
الذي أغنيته بمؤلفاتك القيمة.
لبنان هو الخاسر األكبر .وبيروت مدينتك خسرت قامة
أدبية معرفية كبيرة .ندر وجودها في هذا الزمن المبتلي
بالفساد.
من حق بيروت أن ترفع رايات الحداد ألن أكثريّة شيبها
وشبابها وزعمائها تتلمذوا على يديك».

بعد «�أ�سود فاتح»...
ّ
توقف ت�صوير م�سل�سل «ن�ساء من ذهب»

قام فريق عمل مسلسل «نساء من ذهب» الذي
يتم تصويره في لبنان وتقوم ببطولته النجمتين
ن��ادي��ة ال��ج��ن��دي ونبيلة عبيد ،وق��ف تصوير
المسلسل حتى مطلع شهر نيسان القادم ،وذلك
في إطار الحرص على عدم انتشار فيروس كورونا
الذي يجتاح العالم ،بنا ًء على تعليمات الحكومة
اللبنانية .يذكر أن فريق عمل مسلسل «اس��ود

والحياة ،ألن ذلك يحفز الكشف واإلب��داع وإثبات
الذات ،مشيرا ً إلى أنه لم يعمل على بيع منحوتاته
ألن الفنّ والجمال ال يقدّر بثمن ولكنه ّ
سخر ف ّنه في
إيجاد طريقة للعيش.
واتجه خليفة في البداية نحو الواقعية فرصد
البيئة ال��ق��روي��ة ف��ي الساحل ال��س��وري وتراثها
وعالقتها مع الطبيعة وحياة الفالحين وأدوات
قديمة استخدموها ضمن حياتهم ،مبينا ً أن تراث
المنطقة امتداد ألجدادنا الفينيقيين وذلك واضح مع
أسماء القرى واللقيات األثرية وأن تلك المنطقة ما
زال يخرج منها الشعراء والفنانون والمبدعون وفي
المرحلة الثانية من رحلته مع الفن تط ّور خليفة
باتجاه التشكيل والتجريب في مختلف المدارس
الفنية من خيالية وواقعية وكالسيكية وسواها
منوعا ً م��واده بين الحجر والخشب والصلصال،
ألن منطقة الساحل غنية بأنواع الخشب والحجارة
والمواد المختلفة لتجعله ينتج ف ّنه من هذا المكان.

وللون النحت عند خليفة معنى مختلف فهو
يتعامل مع كتلة الخشب أو الحجارة أحادية اللون
لذلك يعمل على نقل اإلي��ح��اءات من خالل العمق
والنفور وض��رب��ات اإلزم��ي��ل على الكتلة النحتية
إضافة إلى التباين في الخشونة والنعومة.
وش��ارك خليفة في ملتقى تدمر بوابة الشمس
الذي استضافته طرطوس ر ّدا ً على جرائم اإلرهاب
بحق عروس الصحراء بعمله زنوبيا الذي رمز به
للمرأة السورية وأعطاها مالمح الشموخ والجمال
والهيبة بالزي التدمري الملكي فكل امرأة سورية
بنظره توجد في داخلها زنوبيا وهي موجودة ضمن
كل بيت وعند كل زوجة وأم وأخت شهيد.
أم��ا عمله “بانوراما الخلود” في ناحية بيت
ي��اش��وط فجاء م��ن وح��ي ال��ح��رب اإلره��اب��ي��ة على
سورية وهو عبارة عن كتلة حجرية ضخمة وزنها
قبل العمل  35طنا ً من الرخام الزيتي تم نقلها آليا ً
ووضعت قريبة من حائط حجري ذهب ثلثاها في

النحت وتقدّر بنحو  12طنا ً بعد انتهاء العمل وجمع
فيها بين شهيد وجريح وجندي يحمل طفالً.
ويُع ّد خليفة حاليا ً لنحت موقع على جبل عبر
مساحة واسعة تصل إلى نحو  3000متر مربع
تتضمن جميع أعماله النحتية وتحتاج زيارته
لنهار كامل ،حسب تعبيره.
ويعتبر خليفة أن هناك تقصيرا ً تجاه المبدعين
الحقيقيين من المؤسسات الثقافية واإلعالمية
ألنهم يعملون في الظل ويبحثون عن الفن واإلبداع
دون االك��ت��راث بالشهرة ،داعيا ً كذلك إل��ى تنمية
ثقافة الوعي الفني في المدارس وإعطاء أهمية أكبر
للفنون والرسم والموسيقا ألنه بالفن وحده ترتقي
الشعوب.
ي��ذك��ر أن النحات خليفة ش��ارك بالعديد من
ال��م��ع��ارض ف��ي معظم المحافظات وي��ع��د حاليا ً
لمشاركة بمعرض جديد يحمل أف��ك��ارا ً جديدة
ومختلفة.

فاتح» ال��ذي تقوم ببطولته المطربة اللبنانية
هيفاء وهبي قد توقف عن التصوير ً
أيضا خضوعً ا
للقرارات اللبنانية ،حيث كان يت ّم تصوير أحداث
المسلسل بلبنان.
وم��ن المق ّرر أن يشارك مسلسل «نساء من
ذهب»« ،أسود فاتح» في السباق الدرامي لشهر
رمضان المقبل.

مايا دياب« :برنامجي هدفه التوعية والت�سلية
وال مجال للمقارنات»
ب بحديث
ص ّرحت الفنانة اللبنانية مايا ديا 
صحافي لها عن برنامجها «side talks with
 »MAYAحيث تؤكد أن فكرة البرنامج جاءت
من خالل ابنتها كاي ،فخالل وجودهما معا ً في
المنزل منذ أكثر من أسبوع اقترحت أن تكونا معا ً
من خالل البث المباشر مع الناس التي تتواجد
في منازلها ،األم��ر ال��ذي جعل مايا تط ّور الفكرة
إلى برنامج تستضيف فيه أشخاص من مختلف
المجاالت بحسب الوضع ال��ذي نعيشه بشكل
يومي في الحجر
المنزلي.
ّ
ّ
وع��م��ا اذا ك��ان��ت ستستضيف ف��ق��ط أط��ب��اء
واختصاصيين تقول مايا« :ال يقتصر البرنامج
المباشر على األطباء واالختصاصيين فهي مساحة
متابعي .ففي
أيضا ً للتواصل العفوي والمسلي مع
َّ
الحلقة الثانية استضفت الشيف ليلى فتح الله
وك ّنا على طبيعتنا من المطبخ نحضر طبق الفتة،
وبالحلقات األخرى استضفت أشخاصا ً مصابين
بالكورونا لنعطي رسالة للعالم أن المصاب لم
صحي معين
يفعل عيبا ً بل إنه وقع تحت ظرف
ّ
وه��و ليس مذنباً ،وبالحلقات المقبلة سنغني
معا ً ونضحك معا ً أي��ض�اً» .وع��ن تشابه الفكرة

مع بعض األفكار التي وجدت في الفترة األخيرة
عبر مواقع التواصل االجتماعي قالت« :خالل
المنزلي األفكار ليست كثيرة.
وجودنا بالحجر
ّ
فنحن لسنا بساحة منافسة فنية وال إعالمية ،أنا
أردت تمضية وقت مس ّل ونافع في الوقت نفسه
مع جمهوري والتواصل مع الجميع كي نقطع هذا
الوقت الصعب معا ً بأفضل طريقة ممكنة ،وال داعي
للمقارنات والكالم الذي ال يجدي نفعا ً بهذه الفترة
(الفنّ)
بالذات» .

هيئة الكتاب ال�سوريّة
ّ
تكثف ن�شر الكتب الإلكترون ّية
ت��م��اش��ي �ا ً م���ع اإلج������راءات
االح����ت����رازي����ة ل��ل��وق��اي��ة من
«كورونا» أعلنت الهيئة العامة
ال��س��وري��ة ل��ل��ك��ت��اب ،إص���دار
سلسلة ال��ك��ت��اب اإللكتروني
ضمن خطة لنشر ثقافة القراءة
عن بُعد ووضع منشوراتها في
متناول القارئ.
وق����ال م��دي��ر ع���ام الهيئة
ثائر زين الديـــن في تصريح
ص��ح��اف��ي ل��ه ال��س��ـ��ـ��ـ��وري��ة إن
«عملية نشر الكتب إلكترونيا ً
ليس فقط بسبب ه��ذه األزم��ة
الصحيّة التي يمر بها العالم
اآلن ،ول��ك��ن بشكل ع���ام ف��إن
هيئة الكتاب عملت منذ نحو 3
أعوام على موضوع النـــشر اإللكـــتروني،
إضـــافة إلى إصدارها الكتـــاب الناطـــق
ال��ذي تسجـــل فيه الكتـــب أو مختارات
منها على أق��راص ليزرية يســتمع إليها
المتلقي».
وأكد زين الدين أن معايير اختيار الكتب
التي تنشر إلكترونيا ً على موقع الهيئة ،هي
ذاتها التي تتبعها الهيئة عادة في اختيار
الكتب المنشورة.
وحول فعالية «شهر الكتاب السوري»
التي اع��ت��ادت الهيئة إقامتها في دمشق
وال��م��ح��اف��ظ��ات ف��ي ن��ي��س��ان م��ن ك��ل ع��ام،
أوضح مدير عام الهيئة العامة السورية
للكتاب ،أن الظروف الطارئة قد تستدعي
إيقاف المعرض أو تأجيله ألشهر وأن هذه
المسألة لم ُتحسم بعد ،مبينا ً أن الهيئة

العامة السورية للكتاب لديها ما ال يقل عن
 20معرضا ً إلى جانب معارضها الدائمة
ف��ي بعض ال��ج��ام��ع��ات ،أغلقت جميعها
ضمن إطار االلتزام بتعليمات وزارة الثقافة
والحكومة.
كما أن الهيــــئة نشـــرت  59كتابا ً على
موقعـــها اإللكـــتروني ف��ي ع��ام 2018
ليرتفع هذا الرقـــم في عام  2019ويصل
إلى  68كتابا ً مع توقعـــات بأن يشـــهد
عـــام  2020تكثيفا ً لعمـــلية النشر
االلكتروني.
وي��ع��ود ذل��ك إل��ى أس��ب��اب كثيرة منها
صعوبة تأميـــن م���واد الطباعة حيث
ت��ت��ف��اوض الهيئة ح��ال��ي �ا ً مـــع الكتاب
ممن لديهم أعمال في المطبعة وك��ان من
ال��م��ف��روض أن ت��ص��در ورق��ي��ا ً إلص��داره��ا
إلكترونياً.
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مخاوف اقت�صاديّة كبيرة من �إرجاء �أولمبياد طوكيو
كلفة التجهيزات كبيرة و�صعوبة في جدولة البطوالت

قائد فريق �أتاالنتا �أليخاندرو غوميز
المنزلي
يروي م�شاهداته من حجره
ّ

ب��ات احتمال تأجيل األل��ع��اب األولمبية
الصيفية في طوكيو هذا العام ،مطروحا من قبل
المنظمين ومطلبا ً ملحا ً للرياضيين ،ويرجح أن
يسبب هذا التأجيل تداعيات اقتصادية هائلة
بعد أعوام من التحضير.
في ما يأتي ع��رض ألكبر التحديات التي
يواجهها تأجيل دورة األولمبياد المقررة بين
 24تموز والتاسع من آب ،والذي سيكون سابقة
من نوعها خارج زمن الحرب:

إعادة جدولة المنافسات

في تبريره لعدم اتخاذ قرار تأجيل األلعاب
م��ن اآلن ،أوض���ح رئ��ي��س اللجنة األولمبية
الدولية األلماني توماس باخ أن خطوة كهذه
كانت ستعني حكما عدم إمكان تحديد موعد
جديد ،نظرا ً للتعديالت الضخمة والنقاشات
الواسعة المطلوبة قبل القيام بذلك.
ولفت إلى أن «تأجيل األولمبياد الصيفي إلى
العام  ،2021كما تطالب عدّة أطراف رياضية،
سيكون بمثابة كابوس بالنسبة إلى الرياضيين
ومالكي حقوق البث التلفزيوني ،نظرا ً ألن هذا
العام يتضمن أساسا مواعيد رياضية عدة».
م��ع االش����ارة ،إل��ى أن��ه ف��ي ح��ال أرجئت
األلعاب الى صيف العام المقبل ،فقد تتعارض
مع بطولة العالم أللعاب القوى المقررة في
الواليات المتحدة في شهر آب من ذلك العام.
كما من المقرر إقامة بطولة العالم للسباحة
في اليابان بين  16تموز واألول من آب .2021
وبطولتي كأس أوروب��ا وكوبا أميركا لكرة
القدم كانتا مقررتين في صيف  2020وأرجئتا

إل��ى صيف العام المقبل على خلفية تفشي
فيروس كورونا المستجد.
ويشار إلى أن  2022هو أيضا عام حدث
رياضي أساسي هو نهائيات كأس العالم لكرة
القدم ،والتي ستقام في أواخر السنة في قطر.

المالعب والمنشآت

ستقام األل��ع��اب في  43منشأة أولمبية،
بعضها مؤقت ،وبعضها بني خصيصا ً للحدث،
واآلخر سيعاد استخدامه ألغراض مختلفة بعد
الدورة ،وعدد من المنشآت التي تحتاج إليها
لأللعاب قد «ال يكون متاحاً» بحال التأجيل.

وال يقتصر األمر على المنشآت الرياضية،
إذ حجز المنظمون مركز معارض ضخما ً في
طوكيو «بيغ سايت» لتحويله إل��ى المركز
الصحافي ال��ذي يتوقع أن يستخدمه اآلالف
خالل تغطيتهم الحدث العالمي وعادة ما يكون
محجوزا قبل أشهر ،وسيكون تعديل موعد
حجزه من أجل األلعاب األولمبية ،أو إقناع من
سبق لهم حجزه باالنتقال إلى مكان آخر (بحال
تعارض الموعدين) ،تحديا كبيرا للمنظمين.

القرية األولمبية

ت���دور أسئلة كثيرة ح��ول مصير القرية

األولمبية المقامة على عقارات غالية مطلة
على خليج طوكيو وناطحات السحاب وجسر
«قوس قزح» الشهير.
وتضم القرية  21مبنى مؤلفا ً من  14الى
 18طابقا بسعة إجمالية تبلغ  18ألف سرير
خالل األلعاب األولمبية وثمانية آالف لأللعاب
البارأولمبية.
وكان المخطط يقتضي إعادة تأهيل القرية
وتحويلها الى آالف الشقق الخاصة الفخمة
وعرضها للبيع أو االيجار .وطرحت الدفعة
األول��ى المؤلفة من  940شقة للبيع بداية
صيف العام  ،2019وقد تم بيع القسم األكبر
منها ،بحسب ما تفيد التقارير الصحافية
اليابانية.
وب���ح���ال ت��أج��ي��ل األل����ع����اب ،سيضطر
المنظمون لتأجيل أعمال التأهيل ،وتاليا ً
تأخير تسليم الشقق للمشترين الذين سبق
لهم توقيع عقود الشراء التي تتضمن مواعيد
التسليم.

الفنادق

من بين التحديات «الكثيرة الكثيرة» التي
ذكرتها اللجنة الدولية هي حجوزات الفنادق
التي كلفت الماليين والتي سيكون «من الصعب
جدا ً معالجتها».
فقد تم حجز العديد من الغرف الفندقية
قبل أشهر عديدة حيث دفع الكثيرون مبالغ
طائلة كدفعة أولى قد يخسرونها ،إضافة إلى
اضطرارهم إلعادة الحجز مجددا في حال تم
إرجاء األلعاب».

م�صير «الأولمبياد» بين طوكيو وترامب
ذكرت وكالة كيودو اليابانية لألنباء ،أمس
الثالثاء ،أنه من المرجح أن يجري شينزو آبي
رئيس الوزراء الياباني اتصاال ً هاتفيا بالرئيس
األمريكي دون��ال��د ترامب في وق��ت مبكر من
صباح اليوم األربعاء.

ونقلت الوكالة عن عدة مصادر حكومية
يابانية أن آبي وترامب سيتبادالن وجهات
النظر ح��ول مصير دورة األل��ع��اب األولمبية
الصيفية التي من المقرر تنظيمها في طوكيو هذا
العام ،وخصوصا ً بعدما ازدادت الضغوطات

على اللجنة األولمبية الدولية ومنظمي دورة
طوكيو لتأجيل األولمبياد بسبب انتشار
فيروس كورونا.
وك��ان��ت لجان أولمبية ف��ي ع��دد م��ن دول
اوروب���ا وآسيا ناشدت بتأجيل األولمبياد،

وجهوا
حتى أن ع��ددا ً من االبطال األولمبيين ّ
رسائل ملتفزة تطالب بالتأجيل معلنين عدم
مشاركتهم فيما لو أقيمت في موعدها المحدد
(تموز .)2020

نجوم كرة عالم ّيين ومحل ّيين في حملة مكافحة «كورونا»
شارك  28العب كرة قدم في الحملة التي
ّ
نظمها االتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»
بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية،
لنشر نصائح صحية في محاولة لمكافحة
تفشي فيروس كورونا.
ويظهر في الفيديو الالعبون يذ ّكرون
بضرورة غسل اليدين بشكل دائم وتجنب
لمس الوجه واألن��ف والعينين ،وبطريقة

ال��ع��ط��س الصحيحة ال��ت��ي ت��ح��ول دون
التسبب بنشر المرض ،وبضرورة الحرص
على اب��ق��اء المسافة بين شخص وآخ��ر
واالبتعاد عن األشخاص المرضى أو الذين
تظهر عليهم أعراض المرض.
وشارك في الفـــيديو األرجنتـــيني ليونيل
ميسي ،والحارس اإليطالي جيانلويجي
بوفـــون ،والحارس البـــرازيلي أليســـون

بيـــكر ،والكاميروني صامويـــل إيتو،
في حملة «انقل الرســـالة لطرد فيــروس
كورونا» وانضم االتحاد الدولـــي لكـــرة
ال��ق��دم إل��ى منظـــمة الصحة العــالمية
في الحملة مـــن أجـــل مكافحة فيروس
كورونا.
وكان قد تب ّرع «الفيفا» بـ 10ماليين يورو
لدعم جهود مكافحة الوباء ال��ذي يجتاح

11

العالم وال��ذي تسبب في توقف النشاط
الرياضي وأهم االحداث الكبرى.
وباالنتـــقال إلى لبنان ،فقد قام عدد من
الالعبين الدوليـــين بتسجـــيل مقاطع
ف��ي��دي��و ون��ش��ره��ا ع��ل��ى م��واق��ع ال��ت��واص��ل
االجتماعي ،ور ّك��زت على األلتزام بحملة
«خليك بالبيت» وتقديم نصائح حياتية
للمواطنين.

قال األرجنتيني أليخاندرو غوميز قائد فريق أتاالنتا المنافس في دوري الدرجة األولى اإليطالي
لكرة القدم إن السكان في مدينة بيرغامو ،التي ينتمي لها فريقه واألكثر تضررا من وباء كورونا،
يختلقون األعذار للهروب من العزل الصحي.
وبأوامر الحكومة اإليطالية يسمح فقط للسكان بالذهاب للمتاجر أو للعمل أو للمشي برفقة
كالبهم لفترة وجيزة لكن غوميز قال إن الكثيرين ال يلتزمون بالقواعد.
وأوضح غوميز في مقابلة لصحيفة «أوليه» األرجنتينية« ،ال يزال الناس في الشوارع.
من يمارس الركض ومن يذهب للمتنزهات ومن يصطحب كلبه لقضاء ساعة في المشي ،ألنهم
يشعرون بالملل في المنازل أو ألنهم يكذبون بشأن الذهاب للمتاجر» .وأضاف «أنا ال أخرج للركض
رغم أنني رياضي ،وهذه هي مهنتي».
هذا ،وتوفي أكثر من ستة آالف شخص في إيطاليا بسبب فيروس كورونا وسجلت نحو 64
ألف إصابة ،وهي الدولة األكثر تضررا في أوروبا وتأجل دوري كرة القدم منذ التاسع من الشهر
الجاري.
وظهرت حاالت اإلصابة األولى في شمال إيطاليا كما تشير التقارير الصحفية في األسبوع الذي
شهد أفضل ليلة في تاريخ أتاالنتا بعد فوزه على ضيفه بالنسيا  1-4في ذهاب دور  16بدوري
أبطال أوروبا قبل فوزه أيضا ً في اإلياب بإسبانيا .3-4
وتابع غوميز «أعتقد أنه كان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة في البداية وتعاملنا مع
األمر باستخفاف وكنا نعتقد أنها مجرد نزلة برد أخرى وفيروس مثل الذي يظهر عادة في الشتاء،
وتصرفنا في حياتنا بشكل طبيعي».
وأضاف «بعدها وجدنا الجنود تحمل الجثث وتحرقها ،ألنه لم يعد هناك أماكن في المقابر ..كل
صباح أستيقظ على األخبار وهي سيئة دائماً ..أم ٌر ال يصدق».

كورونا ي�ضرب مجدد ًا في الريال
مع �إ�صابة رئي�سه الأ�سبق مارتين

ّ
التركي والمد ّرب تريم �أ ّول الم�صابين
الدوري
كورونا ي�صل
ّ
كشف م��درب فريق غلطة س��راي التركي
لكرة القدم فاتح تريم عن إصابته بفيروس
كورونا المستجد.
وغ��رد تريم ( 66عاماً) عبر حسابه على

تويتر قائالً « :نتائج الفحوص التي أجريتها
ال��ي��وم بخصوص ف��ي��روس ك��ورون��ا ج��اءت
إيجابية ،وهذا يعني أنني مصاب بالفيروس».
وأضاف المدرب السابق لمنتخب تركيا أنه

حاليا ً في أحد المستشفيات ،ويتلقى العالج
الالزم .وخاطب متابعيه قائالً« :ال تقلقوا إنني
بخير وأتلقى العالج ،وسأعود قريباً ،أودعكم
على أمل اللقاء مجدداً».

وق��د أص��اب الفيروس أكثر من  372ألف
شخص في العالم ،توفي منهم ما يزيد على
 16ألفا ،بينما تعافى أكثر من مئة ألف لغاية
اآلن.

ل�ضم هاالند م�ستغ ًال �أزمة «كورونا»
الريال ي�سعى ّ
ذك���رت صحيفة «م���ارك���ا» إن ن��ادي ري��ال
مدريد اإلسباني قرر الدخول وبقوة في صفقة
التعاقد مع المهاجم النرويجي إرلينغ هاالند،
مهاجم فريق بوروسيا دورتموند األلماني.
وأش��ارت الصحيفة ،في تقرير نشرته أمس
الثالثاء ،إلى أن إدارة ريال مدريد بدأت بالفعل
في رسم خطة سوق االنتقاالت المقبلة للنادي

الملكي ،رغم عدم وضوح الرؤية بالنسبة للموسم
الحالي ،في ظل توقف النشاط الرياضي والكروي
بسبب انتشار فيروس «كورونا».
وأكدت الصحيفة المقربة من إدارة ريال مدريد
يتصر حاليا ً قائمة الالعبين المرشحين
أن هاالند ّ
لالنتقال إلى النادي الملكي في الميركاتو الصيفي
المقبل ،حزيران .2020

وأوضحت« :يريد مسؤولو ريال مدريد حسم
الملف المستقبلي في مركز رأس الحربة الصريح،
رقم  ،9مع نهاية عقد الفرنسي الدولي كريم بنزيما
برفقة الميرينغي في صيف  ،2021وض��رورة
التعاقد مع مهاجم جديد».
ومضت تقول« :يبلغ سعر هاالند حاليا 75
مليون ي��ورو ،ولكن إدارة ري��ال مدريد ت��رى أن

الظروف الحالية التي تشهدها كرة القدم بسبب
كورونا يمكن أن تؤدي إلى هبوط سعر الالعب
في سوق االنتقاالت ،وهو ما يريد النادي الملكي
استغالله ،وب��دأ بالفعل المفاوضات الخاصة
بضم هاالند ،رغم أن التوقعات كانت تشير إلى أن
الالعب يمكن أن يرتدي قميص الريال في صيف
.»2021

أدخل منذ يومين اإلسباني فيرناندو مارتين الرئيس السابق لريال مدريد إلى المستشفى ،بعد
إصابته بفيروس كورونا.
وتأتي هذه األنباء بعد أيام من وفاة لورينزو سانز الرئيس األسبق للريال بين عامي 1995
و ،2000في المستشفى بعد تشخيص إصابته بكورونا.
وللتذكير ،ففي العام  ،2006استقال الرئيس الحالي للنادي فلورنتينو بيريز من منصبه،
فخلفه مارتين ( 72عاما) ،وبقي في المنصب قرابة الشهرين ،حتى أجريت انتخابات فاز فيها
رامون كالديرون برئاسة الميرينغي.
وحاليا ً تعد إسبانيا ثاني أكثر بلد في أوروبا بعد إيطاليا تأثرا ً بجائحة كورونا ،وقد سجلت
وزارة الصحة اإلسبانية حتى اليوم أكثر من  33ألف إصابة ،فيما ارتفعت الوفيات فيها إلى أكثر
من  2200حالة.
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حل الكلمات المتقاطعة:

أفقيا:
 ) 1هنري دونان ،ان  ) 2ايران ،ملقارت  ) 3مر ،دستور،
لما  ) 4بوركينا فاسو  ) 5تنس ،ها ،شمالن  ) 6احاسب ،تم
 ) 7نامر ،بريح ،مر  ) 8زي ،اجهل ،ابوح  ) 9اكب ،يدنون
 ) 10دار ،رينو  ) 11زنجبار ،نبالي  ) 12انملتي ،بم.

عموديا:
 ) 1هامبتون رودز  ) 2نيرون ،اي ،انت  ) 3رر ،رسام،
ارج  ) 4يادك ،حرك ،با  ) 5دنسيها ،جبران  ) 6تناسبه ،يرم
 ) 7نموا ،برلين  ) 8الرفش ،دونت  ) 9نق ،امتحان ،بي ) 10
السلم ،بوذا  ) 11ارموا ،مون ،لب  ) 12نتأ ،نمرح ،ايم.

 Sudokuأو
ل��ع��ب��ة األح���اج���ي
الفكرية ،تقوم على
ترتيب األرق��ام في
المربعات الفارغة،
على أن يتم وضع
األرقام من  1الى 9
في جميع الخانات
ال��م��ؤل��ف��ة م���ن 81
خ��ان��ة .يجب عدم
تكرار الرقم عينه
في نفس السطر أو
العمود او الجدول
الصغير (.)3*3
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«القومي» ُيجري حملة تعقيم في مخيم ماراليا�س :وحدة الم�ضير
ّ

اآخر الكالم
في وداع داود خير اهلل الإن�شان

من «ميدا�س» اإلى «ترامپ»...
المو�شوع واحد
يكتبها الياس عشي
في هذا الج ّو الموبوء والمخيف الــذي فرضه
ڤيروس «كورونا» على العالمُ ،تفاجأ بالرئيس
األمـ ـي ــرك ــي «تـ ــرامـ ــپ» ،الـ ــذي م ــا زال يخطط،
ويتلعثم ،ويتذاكى ،لتحقيق صفقة ما ،على إيقاع
جثث مك ّومة في ك ّل مكان.
وي ـبــدو أنّ تــرامــپ لــم يـقــرأ مــا جــاء فــي إحدى
األســاطـيــر القديمة ،فلقد طلب الملك «ميداس»
من اإللــه «باخوس» أن يتح ّول ك ُّل شيء يلمسه
إلــى ذهــب ،فكان له ذلــك .ولكنه ل ّما رأى أنّ ك ّل
األشياء التي كان يلمسها صارت ذهبا ً  ،بما في
ذلك الطعام وابنته التي قبلها ،تض ّرع إلى إلهه
من جديد كي ينتزع منه هذه المنحة.
مــن «مــيــداس» إلــى «تــرامــپ» مــوضــوع واحد
اسمه :الجشع.

ح ّيان سليم حيدر

العميل الفاخوري في وا�شنطن...
لماذا «�سيطنة» حزب اهلل؟

زهر يوسف*

بين قيد معصم ،وقيد دولــة ...عميل وقضاء
وضـ ـغ ــوط ..ث ــاث ك ـل ـمــات اخ ـت ـصــرت المشهد
اللبناني أل ّيام معدودة وما زالت…
«جزار الخيام» حرا ً والقضاء اللبناني «معت َقل»..
صــورة وضعت لبنان «سويسرا ال ـشــرق» ،كما
ُي ـك ـنّــى ،تـيـمـنـا ً بـســويـســرا ال ـغــرب ،فــي مواجهة
اس ـت ـح ـقــاق هــو مــن رت ـبــة الــوط ـن ـيــة ،ع ـلــى غــرار
تح ّد هو اآلخــر من المستوى الصحي والسبب
فيروس «كوفيد .»19تح ّديان ال أحد يلغي اآلخر،
فالدسامة ذاتها ..ومثلها الخطورة..
ن ـعــود إلــى قـضـيّــة الـعـمـيــل عــامــر الفاخوري،
عاصفة ليست مناخيّة هــذه المرة ،بل استنكار
وشجب وإدانة – حال العرب المعتاد – هبّت في
وجه المحكمة العسكر ّية التي أدارت الدفة أقله لما
تشتهيه واشنطن وأصدرت قرارا ً من عيار ثقيل..
فح َدت بالقاضي
إخاء سبيل عامر الفاخوريَ ،
ً
التنحي «وفقا للقانون» كما
حسين عبد الله إلى
ّ
يفصل على مقاس القضايا
قــال ،وكــأن القانون
َّ
ودرجة تعقيدها!!
أول مفاتيح التجاذبات السياسيّة التي أمسك
بها السيد حسن نصر ال ـلــه ،ومــن خالها ب ّدد
حالة التلبّد السائدة ،بالقول «ال صفقة للحزب
ـأي صفقة
فــي قضية الـفــاخــوري ،وال علم لنا بـ ّ
حيكت» ،دونما إغاق باب التك ّهنات والتحليات
عن وجودها.
وبـعـيــدا ً عــن مـهــاتــرات داخــل البيت اللبناني..
نفسه أليست هــذه أميركا كما
الـســؤال الـفــارض َ
يعرفها العالم ..تعتاش على استنزاف الشعوب
تـ ــارة وم ـعــاق ـب ـت ـهــا ثــانــيــاً ،وك ـشــف «عــوراتــهــا»
ثالثاً...؟
هـــذه ال ـب ـنــود ال ـثــاثــة اس ـت ـخــدمــت ف ــي لبنان
أي
وبالتحديد البند الثالث كشف عــورة لبنانّ ..
هــدف لــذلــك؟؟ أهــي الصفقة التي نفى حــزب الله
علمه بها؟!!
س ِّرب عن دور «الوسيط» للسفير
ثم ما دقة ما ُ
اللبناني في واشنطن غبريال عيسى في إباغ
مسؤولين لبنانيين بأنّ واشنطن تع ّد الع ّدة لفرض
قــانــون «مــاغـنـيـتـســي» ،وس ـتــوقــف المساعدات
للجيش ،إذا بقي الفاخوري موقوفاً…
إذا ً لفرملة مفاعيل ك ّل هذه الضغوط ت ّم اإلفراج
الفاخوري! أهكذا ُيراد فهم القضية اللغز؟
عن
ّ
أسئلة ُت ـط ـ َرح وتفتح أبــواب ـا ً ألخ ــرى ..دعونا
نفترض أ ّنها صفقة ..كيف تبدو السلّة اللبنانية؟
هل نجح لبنان في انتزاع شــيء من األميركي؟
أيكون موضوع الغاز والتنقيب عنه أحد البنود
المتفق عليه؟ وهــل بعيدة «إسرائيل» عن كـ ّل ما
جــرى ويـجــري؟ أممكن للعقوبات األميركية أن
تخمد في حجرها؟ أم واشنطن كنار جهنّم كلما
سئلت هل اكتفيتِ ؟ تقول وهل من مزيد! الثابت
أنّ أمـيــركــا فــاتــورتـهــا بــاهـظــة وك ـفــى لـبـنــان ش ّر
سدادها..
علينا االنتظار ،ففيه نعمة ندركها الحقاً.
*إعالمية سورية.

تصدر عن «الشركة القومية لإلعالم»
صدرت في بيروت عام 1958

المدير العام
وليد زيتوني

ال�ضيني..
اإيطال ّيون ير ّدون الجميل للنبل
ّ
أوروبي
با�ضتبدال علم التحاد ال
ّ

�ضالحية الم�ضروبات الكحول ّية والخل لتعقيم الأ�ضطح �ضد كورونا؟
} إيناس السفان
أكـــد اخــتــصــاصــي األمـــــراض الــداخــلــيــة
والصدرية الدكتور خالد تقي الدين أن الخل أو
المشروبات الكحولية ال تفيد في عملية تعقيم
األسطح ضد كورونا ،مبينا ً أنه يمكن استعمال
الكحول بتركيز  70في المئة او الكلور بعد
تنظيف السطح الم ّتسخ بالصابون وتركه
يجف وحده مع وضع كمية كافية بحيث يبقى
السطح رطبا ً لمدة  4دقائق.
وذكــر طبيب الصدرية لـ سانا الصحية

المدير اإلداري
نبيل بونكد

أن الوقاية من اإلصــابــة بفيروس كورونا
تتم ّثل بالطرق التقليدية كغسل اليدين
بالماء والصابون لمدة  20ثانية على األقل
واستعمال مطهّر كحولي بنسبة  70بالمئة
وتركه يجف وحده وذلك بعد التماس مع أي
شخص آخر أو أي أداة وقبل الطعام إضافة
إلى تجنب التجمعات واألماكن المزدحمة
والبقاء بالمنزل وعدم الخروج إال للضرورة.
ولفت تقي الدين إلى أن هناك ازديــادا ً في
حــاالت الشكاوى التنفسية البسيطة التي
تراجع العيادات ،خوفا ً من اإلصابة بكورونا

لتشابه األعراض كارتفاع الحرارة والسعال.
وأوضــح تقي الدين وهو طبيب في مركز
جمعية الشباب الخيريّة الطبي بدمشق أن
فيروس كورونا المستج ّد من الفيروسات
المسببة لإلنتانات التنفسية ويتظاهر
غالبا ً بترفع حــروري وسعال وغالبا ً يكون
الشفاء منه عفويا ً وقد تتطور األعراض إلى
زلــة تنفسية أو ضيق نفس في حــال كانت
االستجابة المناعية غير كافية للتغلب على
المرض وقد ينتهي في هذه الحالة بالقصور
التنفسي والوفاة.

اإلدارة والتحرير
بيروت ـ شارع الحمراء ـ استرال سنتر
هاتف  2ـ  1ـ 01-748920
فاكس 01-748923

الموقع اإللكتروني www.al-binaa.com
البريد اإللكتروني info@al-binaa.com
التوزيع شركة األوائل  5ـ 01-666314

المديـر الفنـي
محمد ر ّمـــال

قلت هذا
« َق ـ َد ُر ال ـ َذ ّرة أن تكافح في سبيل البقاء» ،لقد َ
و ُعشت هكذا حتى النفس األخير.
صحيح ما قاله أصدقاؤك في سيرتك :كاتب ،مف ّكر،
ٌ
محلّل ،عالم في القانون ،خبير ومحام دولــي ،المث ّقف
النادر المثال ،رائد وباحث ،مثال في النزاهة واستقالية
الرأي ،وغيرها من الصفات.
دقـيــقٌ مــا شهد فيك شـهــود مــن عارفيك فــي مواقفك
الصامدة :الوطني ،العربي ،العروبي ،الفارس اله ّمام،
الـمـمـتـشــق س ــاح الـ ـحـ ـقّ ،ال ـمــدافــع عــن قـضــايــا األ ّمـ ــة،
اإلنتحاري في وجه الظلم ،رمز لمواجهة النظام الطائفي
في لبنان ،جندي من جنود الحقّ ،سيف من سيوف الح ّق
والعقل ،فلسطين عنده المظلوم األكبر ،غاب مقهوراً ،عالِ ٌم
في مفاهيم الديمقراطية.
صائب ما قاله ُمحِ بّوك في خِ صالك :دافئء الفؤاد ،من
ٌ
صابة الجبل ،را َيـتُـ ُه لن تسقط ،أصالة الكلمة ،صوت
مد ّوي.
ولكن ،ر ّبما أقرب صفاته الى القلب والعقل معا ً صفة
«اإلنسان» .تعارفنا منذ أق ّل من عقد من الزمن حين دخلنا
سو ّيا ً الى حضن أمناء المنظمة العربية لمكافحة الفساد
فــي بـيــروت .ومـنـهــا ...تـطـ ّورت العاقة وتفاعلت حتى
أصبحت بيننا صداقة الطفولة ،وما أ ْب َرأها ،وعاقة ِ
الصبا،
ومــا أشقاها ،ورِفقة الشباب ،ويــا أحامها ومغامراتها
اإلفتراضية ،فإلى حوار الشا ِيبيْن ،وهدوئهما العاصف.
عجباً ،نادرا ً ما ك ّونت صديق طفولة في هذا العمر المتقدّم!
هو صديقك ،بالدليل القاطع كما تمليه عليه مهنته .وتبقى
أبرز صفاته البساطة .البساطة هي األساس :من السياسة
الى الهِندام فالمأكل والمطلب ،وباقتضاب :البساطة هي
هناء العيش.
داود ،لقد ق ْو َنن َْت عقود المشاريع لمظلومي أصقاع
األرض ممثّاً منظمات مالية وأكاديمية عالمية طالما
رفضت خفايا مراميها وفضحت خبايا مآربها بصراحتك
َ
الـمـعـهــودة الـتــي لــم تـتـبـدّل رغــم أث ـمــان الــزمــن ،غير آب ٍه
بالعواقب ،وكأ ّني أراك تخاطبهم بكلمات الشاعر الذي
أحببت:
«غير أ ّني فاق ٌد ما بينهم معنى وجودي
كجواب مستف ٍّز قبل أن ُيلْقى السؤا ُل!»(*)
ٍ
يـبــادرك هاتفيّا ً مــن واشنطن ،أو مــن بـيــروت ،بندائه
المحبّب «يــا َب ـ َط ـ ْل؟» وتنهمر تعابير الصداقة بالصوت
الرخيم والـجـهــوري مـعـاً ،باللطافة القوية ،بالمفردات
المنتقاة بتهذيب ال ُمتأ ّني ،الم َق ْو َننة على قياس اختصاصه،
ثم يظهر الى اللقاء بسطوع القامة وابتسامة ال ُمحيّا.
حب الحياة منذ طفولته في بحمدون القلب
لم يفارقه ّ
التي كثر ما حرص على زيارتها ك ّل م ّرة ليتف ّقد بشرها
وحـجــرهــا ويعيش عــاداتـهــا األصـيـلــة ويعيد ذكرياتها
البسيطة .ومنها أخذ معه الى غربته الى ما بعد بعد غروب
حب الدبكة والمجدّرة الملوخية وغيرها
الشمس ،أخذ معه ّ
من التراث.
بقي الــى أيــامــه األخـيــرة ُيــخْ ـرِج مــن ذاكــرتــه الذاخرة،
الــى جانب السياسة وتوابعها ال ُمتعِبة ،الشعر واألدب
والموسيقى والغناء والرقص والزجل والغزل واألمثال
الشعبية .مفع ٌم بالحياة كنت بالفعل .وفــي المجتمع؟
حـضــو ٌر آس ـ ٌر واح ـتــرام .فهو الرقيق مــن دون ضعف،
وال ُم ْرهَف من دون مجاملة ،والصدوق من دون محاباة،
والعنيد من دون محاربة ،والخلوق من دون تكلّف ،ودائما ً
مز ّودا ً باألخاق العالية ،مهما احت ّد النقاش ،وما أكثر ما
كان يحتدّ .ومعه ،فحضو ٌر يق ٌِظ ،متابع ،موضوعي في
اإلجتماعات ومن على الشاشات.
وغداً ،فجر الثاثاء ،دائما ً ما كنت تغادر بيروت ،مرتين
بالسنة ،الــى البعيد .وفــي ليل الخميس دائـمـا ً مــا تكون
مكالمتنا التواصلية بعد استراحة الطيران للحفاظ على
خيط الفكر.
س و َبحث واقتنع وأقنع وعمل
حماس ٌة ال تندملَ .د َر َ
وعـلّــم وأصـ ـ َّر خــال مسيرته كلها على وجــوب إعتماد
مبدأ الجهد والنتيجة الصعب حتى ختم مؤلفاته الغزيرة
بالفكرة.
لم يرضخ قط ألجواء اإلستسام ،وال لمقولة «فالج ال
تعالج» وما شابه .ومعه ،عليك أن تجاهد أبدا ً كما في َقدَر
الذ ّرة.
لت :من أهل السوى...
ستبقى في بالنا يا داود كما أ ّم َ
على درب الص ّح والحقّ.
ً
لقد رحلت قبل أن ترى العالم بأكمله عاجزا ،البشرية
بكاملها مريض ًة ،تماما ً كما َح َّذ ْر َت!
حبيب فطول العمر لم
وداعـا ً فارس الصداقةَ ...ن ْم يا
ُ
َتنَ ِم.
(*) مــن شعر سليم حــيــدر ،ديـــوان «إشــــراق» – دار
المطبوعات للتونيع والنشر ش.م.ل.2016 - .

مدير التحرير المسؤول
رمزي عبد الخالق

رئيس التحرير
ناصر قنديل

