ّ
إن تنازع موارد الحي��اة والتف ّوق
بي��ن األم��م هو عب��ارة ع��ن عراك
وتطاحن بين مصالح القوميات.
ومصلح��ة الحي��اة ال يحميها في
العراك سوى القوة.
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تتحمل وا�شنطن ن�صفها
قمة الـ  20االفترا�ض ّية �ضخ  5تريليونات دوالر
ّ
ت�سا�ؤالت تحيط بقرار ّ

�أميركا في المركز الأول لكورونا وتقترب من � 100ألف م�صاب ...ونيويورك ب�ؤرة عالم ّية
يتوعد ً
الحكومة تحظر التج ّول ً
ليال ّ
وتمدد التعبئة ...والم�ستقبل ّ
دعما لتعيين بعا�صيري
السياسي
كتب المح ّرر
ّ
تتحدث األرق����ام ب��ق��وة ع��ن مكانتين مختلفتين ف��ي مواجهة
فيروس كورونا ،ترسمها مكانة كل من أميركا والصين ،حيث
يقارب مجموع مصابي البلدين ثلث مصابي العالم ،ويقارب
النصف إذا أضيفت إليهما إيطاليا فقط ،ووفقا ً لألرقام بلغ عدد
المصابين في اميركا أكثر من  82ألف مصاب مقابل  81ألفا ً في
الصين ،لكن ببساطة يتض ّمن الرقم الصيني  74ألف حالة شفاء
و 3آالف حالة وفاة و 4آالف حالة إصابة حالية ،بينما يتض ّمن
األميركي  1800حالة شفاء فقط و 80ألف إصابة حالية
الرقم
ّ
و 1100حالة وفاة؛ ونسبة المصابين الحاليين من عدد السكان
في الصين هي  3بالمليون بينما في أميركا هي  248بالمليون،
وفيما تقترب أميركا من رقم الـ  100ألف مصاب فعلي مع مطلع
األسبوع ،وفقا ً لمصادر صحية متابعة لتطور الفيروس عالمياً،
تتجه الصين نحو رق��م  2000مصاب فعلي فقط .وبالمقارنة
تورد المصادر اتجاه ووهان الصينية التي كانت البؤرة العالمية
الخطر لتفشي الكورونا ،نحو استعادة الحياة الطبيعية ،تحتل
نيويورك مع  40ألف مصاب من أصل  8ماليين نسمة لتمثيل
البؤرة األشد خطراً ،مع نسبة  % 0,5أي  5000بالمليون مقارنة
بإيطاليا األعلى في العالم بنسبة  1133بالمليون ،بينما كرر

� 5سنوات في وجه العدوان
ال�سعودي ـ الإماراتي
كيف �صنع اليمن ّيون التاريخ...؟
د .عبد العزيز صالح بن حبتور



َم ْن ِمنّا ال يتذ ّكر تلك الساعات العصيبة من صبيحة
ي���وم ال��خ��م��ي��س  26آذار /م����ارس  2015ف��ي ُمعظم
محافظات الجمهورية اليمنية ،حين انهالت الطائرات
(العربية المسلمة) ال ُمغيرة على المدن والقرى اليمنية
بحِ مم صواريخها من جميع األحجام ،مقرونة بقنابلها
ال��ذك��ي��ة وال��ع��ن��ق��ودي��ة ،على ال��م��دن وال��ق��رى والجسور
وال���م���ط���ارات وال���م���وان���ئ وغ��ي��ره��ا م���ن ب��ن��ك أهدافها
(العسكرية) اإلجرامية!
كان المواطنون في حالة سباتٍ عميق في تلك األثناء.
وفجأ ًة ،ومن غير سابق إنذار ،انهالت حِ مم جهنّم على
رؤوس األطفال والنساء والشيوخ والعمال والمرضى،
والمسجونين في إصالحياتهم اآلمنة أيضاً.
ه��ك��ذا ب���دأ المشهد ال��ت��راج��ي��دي ف��ي أول���ى ساعاته،
واستم ّر بطبيعة ال��ح��ال إل��ى يومنا ه��ذا ،بعد م��رور 5
سنوات عجاف من العدوان.
ُكلنا يتذ ّكر الطلّة المشؤومة للجنرال أحمد العسيري،
الناطق باسم غرفة العمليات العسكرية لدول العدوان،
من إح��دى الغرف الوثيرة في عاصمة دول��ة العدوان
األولى ،الرياض عاصمة السعودية ،عندما كان يتحدث
ف��ي األس��ب��وع األول م��ن ال��ع��دوان ق��ائ�لاً إنّ طائراتهم

(التتمة ص)9

العالم قبل كورونا وبعده...
ّ
المتوقعة!
وال�سيناريوات
د .محمد سيد أحمد
فجأة وبدون مقدّمات اجتاح العالم وباء كورونا الذي
أوقف الحياة على سطح المعمورة واستبدلت وسائل
اإلع�ل�ام العالمية والمحلية أج��ن��دة برامجها اليومية
والتي كانت تركز في جزء كبير منها على الصراعات
وال��ن��زاع��ات ف��ي المناطق الساخنة على سطح الكرة
األرضية ،ومنها بالطبع قضايا الصراع والنزاع المسلح
داخل بعض مجتمعاتنا العربية ،وأصبح الخبر الرئيس
عبر ك ّل وسائل اإلعالم يدور حول كورونا وما يمكن
أن يسبّبه من فناء للبشرية .وبالطبع انتقلت العدوى
إلى اإلعالم الجديد المتمثل في «السوشيال ميديا» أو
مواقع التواصل االجتماعي التي ال تخضع لضابط أو
رابط وما يبث عبرها يتض ّمن أكاذيب وفبركات أكثر من
الحقائق ،وبذلك س��ادت حالة من الرعب لدى الغالبية
العظمى من سكان الكوكب والتي تقدّر اآلن بنحو 7,75
مليار نسمة ،مما دفع حكومات غالبية الدول إلى اتخاذ
إج���راءات وقائية لحماية مواطنيها وصلت في بعض
ال��دول لوقف الحياة نهائياً ،وف��رض الحجر الصحي
المنزلي االختياري أو اإلجباري على الجميع.
وهنا ال ب ّد من طرح السؤال التالي م��اذا كان وضع
العالم قبل كورونا؟ واإلجابة باختصار شديد ودون
الخوض في تفاصيل ،كان صراعات ونزاعات خلقتها
(التتمة ص)8

الرئيس األميركي دونالد ترامب ليل أمس وعوده بإرسال سفينة
مستشفى إل��ى نيويورك ،بعدما سبق وأعلن ذل��ك م��رارا ً ونفى
عمدة نيويورك وصولها.
السطوة العالمية لفيروس ك��ورون��ا ،حضرت في انعقاد قمة
افتراضية لزعماء مجموعة العشرين ،شارك فيها رؤساء أميركا
وروسيا والصين وفرنسا ،وترأسها الملك السعودي سلمان بن
عبد العزيز ،وفي ختام القمة أعلن عن تخصيص خمسة تريليونات
دوالر لمواجهة مخاطر الركود االقتصادي ،على أن يشمل ضخ
ه��ذا المبلغ المواجهة المطلوبة ف��ي ال��ق��ط��اع الصحي لفيروس
كورونا .ووفقا ً للمعلومات التي قدّمتها مصادر تابعت القمة فإن
أميركا يفترض أن تقوم بضخ نصف المبلغ المق ّرر ،وهو ما قالت
المصادر إنه يبدو صعبا ً أو مستحيالً في ظل انهيار البورصات
وأسعار األسهم ،وتراجع القطاع المصرفي ،وسيطرة مواجهة
ف��ي��روس ك��ورون��ا على األول��وي��ات ،وم��ا سيستهلكه م��ن األم��وال
التي خصصها الكونغرس استجابة لطلب الرئيس ترامب ،بينما
سيتكفل هبوط سعر النفط بتقييد قدرات دول الخليج على اإليفاء
بمساهمات سخية ،في ظل ما تعاينه من عجز مرتقب في ميزانياتها،
ومن ضغط على حاجات مستجدّة لمواجهة فيروس كورونا.

(التتمة ص)8

مجلس الدفاع األعلى مجتمعا ً برئاسة عون وحضور دياب في بعبدا أمس

«القومي» يواجه «كورونا» في ع�شرات المدن والبلدات ..وحمالت تعقيم
في بيروت وال�ضاحية وعكار وحم�ص وال�سويداء والزبداني وبلودان
واص���ل ال��ح��زب ال��س��وري ال��ق��وم��ي االجتماعي حمالت
التعقيم لعشرات المدن والبلدات في لبنان وال��ش��ام ،في
سياق اإلج����راءات الوقائية بمواجهة ف��ي��روس «كورونا»،
حيث نف ّذ اإلسعاف الميداني التابع لعمدة العمل والشؤون
االجتماعية وف���رق ن��س��ور ال��زوب��ع��ة وال���وح���دات الحزبية
حمالت تعقيم واسعة في مختلف المناطق ،ال سيما بيروت
والضاحية الجنوبية وعكار وحمص والسويداء والزبداني
وبلودان وغيرها...
إل��ى ذل��ك ،دع��ت عمدة العمل وال��ش��ؤون االجتماعية في
«ال��ق��وم��ي» إل���ى دع���م حملة «م��ع��ا ً ض��� ّد ال���وب���اء» ال��ت��ي كانت
أعلنت عنها سابقاً ،والتي أطلقتها مع عدد من المؤسسات
االجتماعية واإلنسانية والشبابية ،وتهدف الى جمع تب ّرعات
لتأمين ما أمكن من سلل غذائية لمن هم بحاجة إليها.

نقاط على الحروف
بماذا تختلف حالة الطوارئ
عن التعبئة العامة؟
ناصر قنديل
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معن بشور

تع ّرضت بالدنا منذ عقد من الزمن لحرب ضروس بيننا
وبين اإلرهاب المعولم والمؤدلج بـ «قيم» الفوضى الخالقة
للشر متخذا ً من الدين وقيم الحرية والعدالة والديمقراطية
قناعا ً يخفي وراءه قباحته وش��روره .هدفت الحرب إلى
إعادة إنتاج االتفاق االنجلو – الفرنسي (سايكس  -بيكو)
باتجاه ما هو أده��ى وأم�� ّر بمزيد من التفتيت والشرذمة،
وك��ان آخ��ر م��ا ح�� ّررت��ه الجهات المعادية ف��ي دفترنا هو
صفقة ترامب األميركية (صفقة ال��ق��رن) .في غمرة تلك
األحداث المزدحمة داهمنا وباء كورونا سالبا ً منا الطمأنينة
والصحة والسالمة وحاصدا ً آالف األرواح ومحاصرا ً ما
يزيد عن مليار شخص في معازل صحية او منزلية ،وكثير
منهم من الذين ال يجد قوت يومه إال بيوم عمله.
وإذا كان هذا الوباء يصيب الجهاز التنفسي لإلنسان
وي��د ّم��ره وي���ؤدّي إل��ى وف��ات��ه ،ف��إنّ ه��ذه األزم���ة ق��د كشفت
أن���ه ي��ص��ي��ب ب��أع��راض��ه ال��ن��ظ��م ال��س��ي��اس��ي��ة واالجتماعية
واالقتصادية أيضاً ،ويكشف ماهو منها زائ��ف ومخادع
وما هو منها يملك قيما ً إنسانية راقية وأخالقا ً نبيلة .فقد
تع ّرت ع��ورات أنظمة عديدة لطالما تغنّت بالديمقراطية
وحقوق اإلنسان ،بالحريات والعدالة االجتماعية ،ال بل
وزادت ب��أن أب��دت اهتمامات بالطيور وهجراتها وقردة
الباندا وإمكانيات انقراضها ،وإذا بها تتهاوى وتتكشف
على حقيقتها أم��ام ه��ذا ال��وب��اء ف��أب��دت لنا وجهها القبيح

ق��د ي��ك��ون ال��ي��م��ن��ي��ون ،وه���م ي��ح��ي��ون ال��ذك��رى الخامسة
تحسسا ً بما تواجهه
للعدوان على بلدهم ،هم أكثر الشعوب ّ
اإلنسانية من شرور بفعل فيروس كورونا منذ أسابيع...
فأوجه الشبه بين فيروس كورونا وفيروس العدوان
متعدّدة.
ف��ف��ي��روس ك��ورون��ا يحصد أرواح ال��م��ئ��ات ك�� ّل ي���وم من

سعادة مصطفى أرشيد

(داالتي ونهرا)

(التتمة ص)9

بني البشر على ام��ت��داد المعمورة ،وف��ي��روس ال��ع��دوان حصد
(التتمة ص)9

ماذا يخ ّبئ ترامب لأميركا والعالم
على �صفيح كورونا الترامب ّية!...؟
محمد صادق الحسيني
س������ؤال :ل���م���اذا أع���ل���ن وزي�����ر ال����دف����اع األم���ي���رك���ي ،في
 2020/3/25في مقابلة مع رويترز ،عن القرار الذي
كان قد وقعه بتاريخ  ،2020/2/1والقاضي بمنع سفر
الجنود األميركيّين وعائالتهم خ��ارج الواليات المتحدة،
لمدة ستين يوماً؟
ج���واب :ليس م��ن أج��ل االس��ت��ع��داد لش ّن ح��رب وشيكة

(التتمة ص)9

 خ�لال شهر مضى ،وف��ي ظ�لال ّتفشي فيروس
كورونا ،تكاثرت الدعوات إلعالن حالة الطوارئ في
ال��ب�لاد ،وق��ب��ل أسبوعين ل��ج��أت الحكومة إل��ى إعالن
حالة التعبئة العامة ،بعدما كانت قد بادرت إلى إقفال
ال��م��دارس والجامعات قبل ذل��ك بأسبوعين ،وقامت
بتمديد اإلق��ف��ال وال ت���زال ،ف��خ��رج��ت أص���وات تنتقد
وتندّد وتصف ع��دم إع�لان ال��ط��وارئ موقفا ً سياسيا ً
يتصل بفيتو وضعه ح��زب الله ،على قاعدة أن حالة
ال��ط��وارئ تضع ال��ب�لاد بعهدة الجيش ،وت��ح��ول دون
تنقل ال��س�لاح ،حتى خ��رج األم��ي��ن ال��ع��ام ل��ح��زب الله
السيد حسن نصرالله يعلن أن الحزب ال يمانع إعالن
الطوارئ إن ارادت الحكومة ذلك ،فانتقل االنتقاد إلى
رئيس الجمهورية ،ب��ادع��اء أن��ه يخشى وض��ع البالد
ب��ت��ص�� ّرف ال��ج��ي��ش ،حتى أوض���ح رئ��ي��س الجمهورية
أنه في ظل الطوارئ سيتص ّرف حكما ً بصفته القائد
األعلى للقوات المسلحة ،فلماذا يخشاها؟
 ال يمكن اكتشاف ما إذا كانت ال��دع��وة للطوارئه��ي م��ج��رد لعب سياسي للتن ّمر ،واللعب على عدم
معرفة الناس بالفوارق بين الطوارئ والتعبئة العامة،
وارتباط مفردة الطوارئ في الذاكرة بتكليف الجيش
مهام الضبط ،أمام فوضى نسبية يلحظها الناس سببا ً
النتشار ال��ف��ي��روس ،بحيث يجري تجريم الحكومة
أمام ال��رأي العام ،بينما هي تفعل ال�لازم والمطلوب،
أم أن هناك ف��وارق فعلية بين الحالتين ،تجعل حالة
الطوارئ إطارا ً لخطوات ،تحتاج عملية مواجهة تفشي
الفيروس اللجوء إليها ،ال توفرها حالة التعبئة العامة،
ويثبت بالتالي أن الحكومة تته ّرب من إع�لان حالة
ال��ط��وارئ رغ��م ض��رورت��ه��ا وف��وائ��ده��ا ،لسبب يصير
مشكوكا ً بطابعه السياسي وخلفياته ،في هذه الحالة؟
 ب��ال��ع��ودة إل��ى ال��ن��ص��وص ،يبدو أن حالة التعبئةال��ع��ام��ة ال��ت��ي ال ي��ع��رف عنها ال��ن��اس إال ال��ق��ل��ي��ل ،ولم
ي��س��ب��ق ال��ل��ج��وء إل��ي��ه��ا ف��ي ل��ب��ن��ان ،ورب��م��ا ف��ي س���واه،
تتحدّث عن مواجهة كارثة ذات طابع مدني ،تتصل
ب��ال��م��وارد واألغ���ذي���ة واإلي�����واء وال��ط��ب��اب��ة واألدوي�����ة،
ك��ال��وب��اء وال��ط��وف��ان وال��زل��زال وس��واه��ا م��ن الكوارث
الطبيعية ،وتتيح حظر ال��ت��ج��ول ،كما تتيح اإلقفال
ال��ج��زئ��ي وال��ك��ل��ي للمؤسسات ،وف��ق��ا ً ألحكامها التي
تتيح للحكومة اتخاذ هذه التدابير ،بينما تتر ّكز حالة
ال��ط��وارئ على الطابع العسكري ال��ذي يرافق حاالت
التم ّرد ،واالنقالبات المسلحة ،وسيطرة مجموعات
إرهابية على مناطق تصعب السيطرة عليها ،فتتركز
إج����راءات ال��ط��وارئ على ال��م��داه��م��ات والمصادرات،
والتنصت ،والتحري ،وف��رض الرقابة على اإلعالم،
وتقييد الحريات الفردية والعامة ،وتتصدّى لكيفية
تنظيم عالقة الجيش بالقوى المسلحة وما يثيره أي
وض��ع عسكري م��ن تفاصيل ،و َم��ن ي��ق��رأ النصوص
سيجد أنه مدين للحكومة باالعتراف أنها لم تخضع
للضغوط االبتزازية والغوغائية ،وتذهب إلعالن حال
الطوارئ التي ال تشبه مقتضياتها ومندرجاتها بشيء
ما تفرضه مواجهة فيروس كورونا ،بينما تبدو حالة
التعبئة العامة مطابقة بالشكل والمضمون للمطلوب.
(التتمة ص)8
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لماذا تت� ّأج ُج ال�صراعات اال�ستراتيجيّة
بين تركيا وال�سعوديّة؟
} د .وفيق إبراهيم
تعكس الخالفات السياسية المتصاعدة بين تركيا
والسعودية صراعا ً عميقا ً على زعامة العالم اإلسالمي
بعناوين فرعية مثال دعم االك��راد وكشف خلفيات مقتل
االعالمي السعودية جمال الخاشقجي وفضح االنتهاكات
السعودية في اليمن ،وإدان��ة أدوار «فدرالية االخ��وان
المسلمين» في الحروب اإلقليمية ودعم أفرقاء الصراع في
ليبيا وعشرات المواضيع األخرى.
هناك اذا ً قتال تركي سعودي على مستوى العالم
اإلسالمي بشكل يوحي انه اشتباك على ادوار كبيرة يمكن
اختزالها بزعامة العالم اإلسالمي وليس اقل منذ ذلك.
لذلك ،فإن ما يبدو بوضوح هو ان األت��راك يحاولون
االستفادة من الخالف اإليراني – السعودي المفتوح منذ
 1980وما ادى اليه من ضمور الدور السعودي الى حدود
الخسارة في سورية والعراق ولبنان واليمن وافغانستان
ومعظم العالم االسالمي.
ويسعون ايضا ً لالنتفاع من تراجع ال��دور األميركي
لتعبئة الفراغات التي يخلفها.
هذه من االسباب التي تشرح دواعي القتال السعودي
– التركي المتسارع نحو مزيد من تصعيد بنيوي ال يمكن
التخلي عنه إال بهزيمة واحد من طرفيه.
ولألتراك ميزات اضافية في هذا الخالف االستراتيجي
اهمها ان دولتهم كبيرة ومتماسكة ذات تاريخ سلطاني
كبير يعود الى نحو الف عام ،فيما ال يرقى عمر دولة آل
سعود لقرن من الزمن مع الكثير من فبركة مناوشات
عشائر وعصابات يحاول المؤرخون الموالون آلل سعود
تصويرها وكأنها معارك لتأسيس مملكة ،فيما يجزم
المؤرخون المحايدون والمعاصرون ان مملكة آل سعود
هي نتاج مخابرات بريطانية أدارت في مطلع القرن
العشرين غزوات قبلية ووهابية ودعمتها بإسناد جوي
بري لتشكيل هذه المملكة بوظائف نفطية واستراتيجية.
كان المطلوب تأسيس دول��ة تلبي االقتصاد الغربي
بالنفط وتمسك بالعالم االس�لام��ي من خ�لال الحرمين
الشريفين وموسم الحج وتاريخ نشوء االسالم في شبه
الجزيرة العربية.
هذا ما أداه آل سعود حتى هذا التاريخ.
لكن خسارة السعودية أدواره���ا في معظم البلدان
العربية والمدى اإلسالمي دفع الدور التركي نحو مواقع
متقدمة ،خصوصا ً أن تركيا مجاورة لسورية والعراق
وتسيطر على فدرالية االخ��وان المسلمين التي أتاحت
للسياسة التركية الوصول الى اليمن عبر حزب اإلصالح
االخ��وان��ي وليبيا عبر ق��وات ال��س��راج وح��زب االخ��وان
المسلمين القوي في مصر وأجنحة االخوان في السودان
ولبنان واالردن وباكستان وصوال ً الى افغانستان التي
تقيم دول��ة قطر المتحالفة مع تركيا عالقات عميقة مع
منظمة طالبان فيها ،وامتدادا ً نحو فروع القاعدة وداعش
وهيئة تحرير الشام ،ف ُتهدي هذه الخدمات بالطبع لصالح
انتشار الدور التركي.
هذا ما أدى الى استنفار سعودي لعرقلة هذا الصعود
التركي الوحيد القادر على وراث��ة ال��دور السعودي في
العالم اإلسالمي.
النه يمثل دولة تركية سنية كبيرة تستفيد ايضا ً من
تراجع الدور المصري وشيعية إيران وازمات معظم الدول
العربية في الجزائر والسودان وليبيا وتونس وسورية
والعراق واليمن.
لذلك وج��دت السياسة السعودية نفسها في وضع
مأزوم مع تركيا الستخدامها االخوان المسلمين المعروفين
بفكرهم الرافض لالنظمة الملكية والساعي الى خالفة
اسالمية بزعامة مرشدهم األكبر .باإلضافة الى السعي
التركي لبناء مراكز نفوذ له في الدول العربية واالسالمية.
لذلك وضع السعوديون خطة لعرقلة النفوذ التركي
داعمين اللواء حفتر في وجه السراج حليف تركيا في ليبيا
مستهدفين حزب اإلصالح اليمني االخواني الموالي لتركيا
في اليمن وكذلك يساندون الدولة المصرية في قتالها
المفتوح ضد االخ��وان المسلمين في صمر وال��س��ودان.
م��و ّزع��ي��ن ت��وج��ي��ه��ات ص��ارم��ة ع��ل��ى حلفائهم ال��ع��رب
والمسلمين برفض كل ما هو اخواني – تركي شملت حتى
الحركات الموالية لهم في العراق وسورية ولبنان أيضاً.
هي اذا ً حرب مفتوحة بين الطرفين وصلت شظاياها
الى شرق سورية وأنحائها الشمالية ،حيث قام مسؤولون
استخباريون وسياسيون سعوديون بزيارات متعددة
بواسطة مروحيات أميركية ال��ى شمالي س��وري��ة عبر
كردستان العراق وتبين أن الهدف هو عقد تحالفات بين
العشائر العربية في تلك المناطق مع قوات قسد الكردية،
عبر تمويل سعودي كبير للطرفين العربي والكردي في آن
معا ً وبموافقة أميركية.
واتضح ان الخطة السعودية تستجيب لمحاولة وقف
االندفاعة التركية من جهة ولإلصرار االميركي على تفتيت
سورية بإنشاء كانتون كردي يكون من جهة أخرى مقدمة
المشروع األميركي الذي يريد تأسيس كانتون إضافي في
كردستان العراق ،ما يؤدي تلقائيا ً الى إثارة أكراد إيران
وربما اكراد تركيا.
يتبين اذا ً ان التنسيق التركي – الروسي عميق بنظام
الحاجة المتبادلة واستراتيجي وليس لمجرد لقاءات
ظرفية استوجبتها تطورات األزمة في سورية.
تجسدت بإرسال اسلحة
ما انتج ردود فعل تركية عنيفة
ّ
الى حزب اإلصالح اليمني وتعزيز احتالل الجيش التركي
ألراض سورية وعراقية باإلضافة الى تمتين العالقات
التركية مع الروس وإرسال تنظيمات اخوانية وإرهابية
للقتال في ليبيا الى جانب السراج حليف تركيا.
ولم يتوقف الغضب التركي عند هذا الحد ،بل ذهبت
محكمة تركية الى اتهام قياديين أمنيين سعوديّين
ومعهما نحو  18معاونا ً لهما باغتيال الخاشقجي
في قنصلية ب�لاده السعودية في اسطنبول وه��ذان
القياديان هما القحطاني المسؤول في الديوان الملكي
السعودي والعسيري نائب رئيس المخابرات ،ما يعني
اتهاما ً تركيا ً للملك سلمان وابنه ولي العهد محمد بهذا
االغتيال .ومن المؤكد ان المخابرات التركية بحوزتها
ادلة اضافية واضحة تؤكد هذا االتهام ،لكنها ال تفصح
عما لديها اال تدريجيا ً تبعا ً لمستويات الصراع مع
الدولة السعودية.
هناك اذا ً ات��ه��ام رسمي للدولة السعودية باغتيال
الخاشقجي .وه��ذا يكشف ان االش��ت��ب��اك ال��س��ع��ودي –
التركي أصبح استراتيجيا ً ولم يعد مجرد تنافس محدود،
وتح ّول صراعا ً على زعامة العالم االسالمي تحاول تركيا
االستفادة فيه من التراجعات االميركية والسعودية
اإلقليمية .فتسعى إلعادة بعث امبراطوريتها العثمانية
بلبوس اخواني.
فهل يسمح األميركيون لهم بهذا الدور؟
يعملون لعدم دفع تركيا الى احضان روسيا ،لكنهم
لن يسمحوا لها ببناء امبراطورية ضخمة ،فالسعودية
بالنسبة اليهم تبقى البئر الكبيرة للغاز والنفط وجذب
المسلمين بما تملكه من حرمين شريفين وموسم حج
وتاريخ إسالمي.
ل��ذل��ك تبقى ال��س��ع��ودي��ة اف��ض��ل وس��ي��ل��ة للسيطرة
االقتصادية والجيوبوليتيكية ،في إط��ار نظام تقليدي
يعود الى القرون الوسطى وال يتغير مطلقا ً نحو دولة
ديموقراطية حديثة قد ال تنصاع لألميركيين وتج ّرد معها
قسما ً من العالمين العربي واالسالمي.
إن ه��ذا ما ال يريده األميركيون أب��دا ً ويعرفون ان آل
سعود ليسوا اهالً له فيحتفظون بهم ملوكا ً لدعم نفوذهم
في العالم.

ّ
رئا�سي على تعيينات «الحاكميّة»
«المركزي» واتفاق
«الكابيتال كونترول» الى
ّ
«الم�ستقبل» :لن نتهاون ..وم�صادر «التيار» تر ّد« :التركيبة» الما�ضية انتهت
} محمد حم ّية
يحجب انشغال مجلس ال���وزراء بمواجهة فيروس
لم
ُ
«ك��ورون��ا» االهتمام الحكومي بملفات ذات صلة بالوباء
كالتداعيات االجتماعية واالقتصادية الناجمة عنه .لكن
الملفين اللذين يهددان االنسجام الحكومي هما التعيينات
في حاكمية مصرف لبنان ولجنتي الرقابة على المصارف
واألسواق المالية ومف ّوض الحكومة لدى المصرف المركزي،
والملف الثاني «الكابيتال كونترول».
على صعيد التداعيات المتأتية من فرض حالة الحجر
الصحي وحظر التجول ،ح � ّذر خبراء من تفاقم األزم��ات
االجتماعية كالبطالة نتيجة إقفال المؤسسات ال سيما إذا
طالت حالة التعبئة العامة لوقت طويل ما سيؤدي الى
ارتفاع نسبة الفقر والجوع والجرائم.
وللتخفيف من هذه األوض��اع الصعبة ،بدأت الحكومة
بتنفيذ خطتها لمواجهة التداعيات االجتماعية للوباء،
وقررت أمس تحويل سلفة مالية الى الهيئة العليا لإلغاثة بـ
 75مليار ليرة لمساعدة األسر األكثر فقراً.
إال أن بعض األحزاب والجمعيات السياسية بدأت التحرك
على كافة المستويات لتأمين المستلزمات الغذائية والطبية
للمواطنين في المناطق المنتشرة فيها .وهذا ما قام به حزب
الله ال��ذي فرز  20الفا ً من عناصره كما فعلت حركة أمل
اضافة الى التيار الوطني الحر الذي يقوم بتأمين حصص
غذائية وطبية وفق إمكاناته ،بحسب مصادره .أما الحزب
االشتراكي فبدأ منذ أسابيع بناء على تعليمات رئيسه وليد
جنبالط بتأمين كل ما يلزم للمواطنين في مناطق عدة
بحسب ما قال عضو كتلة اللقاء الديموقراطي النائب بالل
عبدالله لـ»البناء» ،مضيفا ً أننا نتحرك على الصعد كافة من
التقديمات االجتماعية والطبية والغذائية ،لكنه فضل عدم
التحدث عنها العتبارها واجبا ً انسانيا ً ووطنيا ً وليس هبة،
لكنه تخ ّوف من أن نتحول الى مرحلة األمن الذاتي داعيا ً
الحكومة الى إعالن حالة الطوارئ العسكرية لفرض حظر
التجول لمنع انتشار الوباء وعدم االتكال على البلديات

واألحزاب فقط.
أما على صعيد التعيينات فعلمت «البناء» أن «اتفاقا ً
حصل بين الرؤساء الثالثة ميشال عون ونبيه بري وحسان
دياب على إجراء سلة تعيينات في حاكمية مصرف لبنان،
وفقا ً لمعايير الكفاءة وأن الحكومة شبه متفقة على المبادئ
العامة وآلية التعيين مع ع��دم ممانعة من جنبالط كما
علمت «البناء» ،األمر الذي أثار سخط تيار المستقبل معلنا ً
اعتراضه على ما وصفه بالـ «المخطط غير البريء لتمرير
هيئة جديدة لحاكمية مصرف لبنان» ،مضمنا ً بيانه رسالة
تهديد للحكومة بأنه «لن يتهاون تجاه أي إجراء أو إهانة
يمكن أن تصيب الفئات التي نمثلها من اللبنانيين» ،خاتما ً
بقوله« :لعل اللبيب من اإلشارة يفهم».
بيان المستقبل ُف ّسر على أنه معركة استباقية مع الحكومة
لكي ال تسير بسلة تعيينات ته ّمش تيار المستقبل الذي لن
يتنازل عن ممثله في البنك المركزي منذ عشرات السنوات
محمد بعاصيري .واتهم بيان المستقبل رئيس التيار الوطني
الحر النائب جبران باسيل من دون أن تسميه بـ»وضع اليد
على هذا المرفق الوطني واالقتصادي الحساس».
إال أن مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لفتت لـ»البناء»
الى أن «التيار لم ولن يتدخل بالتعيينات في الحاكمية إال
لجهة مدى انسجامها مع معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة
وهو ملتزم بأي اتفاق يتوصل اليه الرؤساء الثالثة وتق ّرره
الحكومة ،وأن التيار لن يسمي مرشحين له» ،مشيرة الى
أن «تيار المستقبل فتح معركة استباقية لحماية التركيبة
الماضية في الحاكمية التي أوصلت البلد الى هذا المستوى
من التأزم النقدي والمالي واالقتصادي واالجتماعي» ،مضيفة
أن «على المستقبل أن يعرف ويعترف بأن التركيبة الماضية
انتهت» .ونفت المصادر أن يكون لدى الرئيس عون أو التيار
نية إلجراء تعيينات لتطويق الحاكم والحد من صالحياته».
وبحسب مصادر نيابية فإن موقف تيار المرده االعتراضي
في مجلس الوزراء في جلسة السرايا مردّه الى أنه رشح أحد
االسماء لنواب الحاكم فرفض» .ولفت جنبالط في حديث
أم��س ال��ى أن��ه «ال أتوقع أن يأخذوا باالسم ال��ذي طرحته

ليكون نائب حاكم مصرف لبنان» .وأشارت أوساط نيابية
اشتراكية لـ»البناء» الى أن «الحزب ليست لديه شروط
معينة وال يتمسك بمرشحه ونحن في المعارضة ليس
لنا قرار في الحكومة ،وندعم موقف المستقبل ونتعاطف
معه لكن األهم إجراء التعيينات ،أما حسابات التعيينات
والمحاصصة فتبقى صغيرة أم��ام الوباء القاتل» .ولفت
الى «أنه اذا استطاع باسيل تمرير مرشحيه فصحتين على
قلبه اذا كان ذلك يح ّل مشكلة المصارف والمصرف المركزي
والكابيتال كونترول».
وأش���ارت م��ص��ادر وزاري���ة ل��ـ»ال��ب��ن��اء» ال��ى أن «طبخة
التعيينات» لم تنضج بعد ولذلك تم تأجيلها ،وأضافت أنه
«وبسبب االنقسام حيال الملف أرجأ مجلس الوزراء مجددا ً
ملف التعيينات لمزيد من التشاور ال سيما أن هناك تفاصيل
موحدة
ع��دة دقيقة وحساسة وال تملك الحكومة رؤي��ة
ّ
حولها» .إال أن الرئيس دي��اب أوض��ح أن «ال خ�لاف حول
التعيينات ،ولكنني طلبت من الوزراء تزويدي بسير ذاتية
لـ  3مرشحين على كل منصب على ان تسلم االثنين وتدرج
على جدول اعمال جلسة الخميس ،وكل من سيتم تعيينهم
هم جدد ومن أصحاب الكفاءة».
على صعيد مشروع «الكابيتال كونترول» ،اشارت مصادر
وزارية محسوبة على حركة أمل لـ»البناء» الى أن «المشروع
ُسحب من التداول بسبب اعتراضات اكثر من جهة نتيجة
للخلل الدستوري واالجتماعي فيه» ،موضحة أن «المادة
 174من قانون النقد والتسليف تمنح مصرف لبنان
صالحية تنظيم العالقة بين المصارف والمودعين وبالتالي
ال يجب إقحام الحكومة بأمر ليس من صالحياتها وتحميلها
مسؤولية تشريع ممارسات المصارف بحق المودعين وما
يمكن أن تقوم به في المرحلة المقبلة» .أما مصادر االشتراكي
فلفتت الى أن «موقفها من الكابيتال كونترول يكون كجزء
من الخطة االقتصادية التي لم تقدمها الحكومة بعد ،لكن
بكافة األحوال فإن المشروع بنسخته الحالية جاء لمصلحة
المصارف على حساب حقوق المودعين والصغار منهم
تحديداً».

خفايا
قالت مصادر
مالية إن لبنان
يجد تفهما ً عالميا ً
ألزمته المالية ألنه
سيتساوى مع
أغلب بلدان العالم
في مواجهة أزمات
النظام المصرفي
بعدما تنجلي
أزمة فيروس
كورونا عالمياً،
حيث ترتب على
األزمة توقف
دورة العمل وشح
العائدات المالية
مقابل لجوء الناس
إلى ودائعهم في
المصارف الكبرى
لتغطية حاجاتهم
المتزايدة وبدأت
تظهر أزمات
السيولة في
الصرافات اآللية
وأحاديث عن
كابيتال كونترول.

بحث ودياب في �إعادة المغتربين �إلى لبنان
ب ّري :الطوارئ ال�صح ّية خطوة �إيجاب ّية في االتجاه ال�صحيح
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه ب ّري أن ما صدر عن
مجلس الوزراء ومجلس الدفاع األعلى»من مقاربة لحالة
الطوارئ الصحية التي طالبت بها منذ البداية  ،خطوة
إيجابيه وفي اإلتجاه الصحيح».
وكان ب ّري إلتقى أول من أمس رئيس مجلس الوزراء
حسان دياب في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
وناقش الطرفان موضوع المغتربين اللبنانيين ال سيما
المتواجدين في القارة األفريقية وفي البلدان األوروبية
ومسألة تأمين رجوع من يرغب منهم إلى لبنان بعد
تفشي وب��اء «ك��ورون��ا» في أوروب��ا وب��دء إنتشاره في
بعض الدول األفريقية.
وفي هذا االط��ار ،شدّد ب ّري على «وج��وب أن تبادر
الحكومة لتأمين كل مستلزمات الرعاية والحماية
للبنانيين المغتربين كما المقيمين بكل ما يتصل بأمنهم
الصحي والمعيشي والمالي أينما وجدوا وبذل أقصى
جهد مستطاع من أجل عودتهم إلى وطنهم وبأقصى
سرعة ممكنة».
وعُ لم أن دياب كان متعاونا ً وسيطلب نصيحة تقنية
من اللجنة الوطنية الخاصة ب «كورونا» حول كيفية
التعامل مع هذه القضية.
الى ذلك جرى خالل اللقاء تقييم اإلج���راءات التي
اتخذتها الحكومة وسبل تفعيلها والتشدّد بتطبيقها
على المستوى الوطني العام للحد من مخاطر تفشي
الوباء .كما جرى بحث في األوض��اع العامة ال سيما
الوضعين المالي واإلقتصادي وكيفية تحصينهما في

بري ودياب خالل لقائهما في عين التينة
ظل األزمة الراهنة.
وجه أهالي الطالب اللبنانيين في
من جهة أخرىّ ،
الخارج دياب ،مطالبين «باعتماد آلية تتيح لهم تحويل
األموال ألبنائهم بالسعر الرسمي لسعر صرف الدوالر».
وجاء في الرسالة «هاجر خيرة شبابنا الذين المس
عددهم  30ألف طالب ،إلى أنحاء العالم طالبين العلم
من أجل تأمين مستقبل زاهر لهم ولوطنهم وهم ثروة

لبنان الحضاري ،وتح ّمل األهالي األعباء المادية من أجل
هذا السبيل علما ً بأن أكثرهم من ذوي الدخل المحدود،
وبسبب ارتفاع سعر صرف الدوالر وقع األهالي بعجز
مادي كبير حال وقف التحويالت ألوالدنا كون المبالغ
التي يتم تحويلها شهريا ً تبلغ  1000دوالر للمصاريف
الشخصية ،إضافة إلى األقساط السنوية للجامعة التي
تبلغ  5000دوالر ،وهذا الخلل في التحويالت سيوقع

طالبنا في المحظور ،إضافة إلى مشكلة الوباء الذي
انتشر في كل األنحاء ،وسيزيد األهالي والطالب ارباكا
أكثر فأكثر».
ودعا األهالي دياب إلى «النظر إلى مطالبنا اإلنسانية
والمحقة قانونياً ،بما يسهل علينا تأمين المبالغ المحولة
ألوالدنا بالدوالر عبر المصارف بسعر الصرف الرسمي
ضمن آلية قانونية ترونها مناسبة».

الدرا�سي
�إطالق التع ّلم عن بُعد لعدم خ�سارة العام
ّ
أطلق وزير التربية والتعليم العالي الدكتور
طارق المجذوب ووزي��رة اإلعالم الدكتورة منال
عبد الصمد نجد ووزير اإلتصاالت الدكتور طالل
حواط ،في مؤتمر صحافي مشترك ،تجربة التعلّم
عن بعد عبر البث التلفزيوني والمنصات الرقمية،
بمشاركة كل من المدير العام للتربية فادي
يرق ،رئيسة المركز التربوي للبحوث واإلنمـــاء
الدكتورة ندى عويجان ورئيس الجامعة اللبنانية
الدكتور ف��ؤاد أي��وب ،وفي حضور منسق اتحاد
المؤسسات التربوية األب بطرس عازار وأعضاء
من االتحاد وممثلي منظمات دولية وفاعليات
وإعالميين.
وقال المجذوب «ننطلق بهذه التجربة التربوية
من دون أن نكلّف الدولة فلسا ً واحدا ً في وقت قصير
جدا ً مقارنة بدول أخرى ،وتقوم على  3مسارات
تراعي ظروف العائالت في المناطق كافة وهي
ورقية تلفزيونية ومنصات الكترونية» ،وأشار
إلى أن «هناك عددا ً كبيرا ً من المتطوعين الذين
قدموا خبراتهم ومالهم من أجل هذا الهدف» .وأكد
أن الحلقة التلفزيونية األولى ،حصدت تعليقات
كثيرة.
وأعلن أن «المحتوى التلفزيوني سيتم تحويله
إل��ى يوتيوب وم��ا إل��ى هنالك ،ك��ل ذل��ك بهدف
مصلحة الطالب وعدم إرهاق األهل .وسنع ّوض
على التالمذة م��ا يمكن تعويضه بعد اندحار
الفيروس ألننا ال نريد أن نظلم أحداً».
وأوض��ح «أن التجربة المستجدة لن تشكل

عبد الصمد والمجذوب وحواط خالل المؤتمر الصحافي في وزارة التربية
بديالً عن التعليم الرسمي النظامي فهدفها إبقاء
التالمذة في مناخ الدراسة وعدم خسارة العام
«سنمحص الوضع التربوي
ال��دراس�ي« ،وق��ال
ّ
عند انتهاء أزمة كورونا ولن يُظلم أحد».
وأضاف «كان ال بد لنا أن ننكب مع بدء األزمة

على موضوع إص��دار تعاميم لتوضيح األم��ور
بما يختص بتنظيم سير العمل وفي إعداد خطة
للتعلّم عن بعد ،الخطة وضعت على عجل لكن
الهدف الرئيسي إبقاء الطالب في الجو الدراسي
ولن تكون بديالً عن التعليم في المدارس».

مراد� :إيّاكم وتهريب التعيينات والمحا�ص�صات
ح�� ّذر النائب عبد الرحيم م��راد من
«بدعة تهريب التعيينات والمحاصصات
ال��ت��ي ت��ف��وح روائ��ح��ه��ا ال��م��ق� ّزز ف��ي ظل
انشغال اللبنانيين بصحتهم وكارثة
«كورونا».
وقال مراد في سلسلة تغريدات عبر
حسابه على «تويتر»« :اليوم انطالقا ً
من حرصنا على حكومة حظيت بثقتنا
الدستورية والسياسية وال تزال (حتى
إش��ع��ار آخ���ر) ،ان��ص��رف��وا إل��ى أول��وي��ة
وحيدة في هذه المرحلة ،وهي خطط
اح��ت��واء ومكافحة وب��اء ك��ورون��ا على
كل المستويات الصحية واالجتماعية
واالقتصادية».

أضاف «أمر ثان ،نقوله اليوم انطالقا ً
من حرصنا على حكومة حظيت بثقتنا
الدستورية والسياسية وال تزال (حتى
إش��ع��ار آخ���ر) :خ ّففوا م��ن ه��ذا الغرام
المستجد بينكم وبين المصارف ،ألن
مهمتكم حماية مصالح الشعب وليس
مصالح النظام المصرفي الذي فقد كل
معايير الصدقية لدى الرأي العام ،ومن
المعيب تلميع صورته».
وت��اب��ع« :أم���ر ث��ال��ث ،نقوله اليوم
انطالقا ً من حرصنا على حكومة حظيت
بثقتنا ال��دس��ت��وري��ة والسياسية وال
تزال (حتى إشعار آخر) :أياكم وبدعة
تهريب التعيينات والمحاصصات التي

(عباس سلمان)

تفوح روائحها المق ّززة ،في ظل انشغال
اللبنانيين بصحتهم وبالكارثة التي
يواجهها الوطن».
ب���دوره ،غ � ّرد ال��وزي��ر السابق حسن
م��راد عبر حسابه على «تويتر» ،قائالً
«ف��ي ظل ارتفاع معدل إصابات أهلنا
ب��وب��اء ك��ورون��ا ي��وم��ي�اً ،وعجز العالم
ّ
تفشيه،
عن الحد من انتشاره أو وقف
وب��ال��رغ��م م��ن أن خطة الحكومة في
مواجهة كورونا تستحق التقدير ،إالّ أن
التلهّي بالتعيينات والدخول في لعبة
المحاصصة في هذا الوقت الدقيق ،إذا
صح ما يشاع حولها ،ستكون خطوة
سيئة وخطيرة فاحذروها».

وأردف إننا «أوصينا باالعتدال في الدروس
والفروض ونف ّكر بإعداد مواد إجرائية إن أتيحت
لنا السبل».
ب��دوره��ا ،ب��دأت عبد الصمد كالمها بمعايدة
اللبنانيين ف��ي عيد ال��ب��ش��ارة ،وق��ال��ت «مررنا
بظروف صعبة في لبنان ولم تمنعنا من إكمال
تحصيلنا العلمي ،وال حتى كورونا» ،مضيف ًة «من
ميزات التعلّم عبر التلفزيون الرسمي أنه الوحيد
األرض��ي ،إذ يُمكن للجميع أن يتابعه فال كلفة
مادية بل جسدية فقط وال يحتاج إنترنت أيضاً،
مؤكد ًة أن «أمام التلميذ خيارات كبيرة».
وتابعت «نتقبل كل االقتراحات لتحسين جودة
هذا العمل ،فنحن اعتدنا على األزم��ات ويمكننا
أن نخرج منها منتصرين» ،مشير ًة إلى أن «كل
شخص ش��ارك في هذا العمل هو بطل» .وقالت
«كورونا ف ّرقنا اجتماعيا ً لكن يجب أن يق ّربنا من
بعضنا بعضا ً بالتطلعات والطموحات».
وش���دّدت على «أن ال��وح��دة وال��ت��ع��اون بين
الوزارات هي تجربة ناجحة وعلى أمل أن يتكرر
نجاح ه��ذه التجربة» ،موضح ًة أن «التوجه
الحالي هو  3ساعات عرض بـ  6حصص تبدأ
من الساعة  11إلى  5بعد الظهر واحتمال إعادة
الحلقات ليالً».
من جهته ،ق��ال ح��واط إن ال���وزارة «أصبحت
جاهزة لتلبية طلب وزير التربية من أجل التعلّم
ع��ن ُب��ع��د واألول���وي���ة ستكون معطاة لتالمذة
المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية».

�أمن الدولة :توقيف � 13ص ّراف ًا
لتالعبهم ب�سعر �صرف الدوالر
أعلنت المديرية العامة ألمن الدولة  -قسم اإلعالم والتوجيه والعالقات
العامة ،في بيان ،أن المديرية «أوقفت بناء إلشارة النيابة العامة التمييزية
ثمانية ص ّرافين في البقاع وهم( :ع.ش  -ع.ي  -أ.ح  -م.م  -ح.ش  -أ.ح
 م.ص  -م.أ) وإثنين في عكار (أ.ع  -م.ب ح) وثالثة في جبل لبنان (ا.ع ر.ر  -ي.ع) ،وذلك لقيامهم بالتالعب في سعر صرف ال��دوالر األميركيوالمضاربة ،مخالفين التعميم الصادر عن مصرف لبنان بهذا الخصوص
حيث وصل سعر صرف الدوالر عند بعضهم إلى حدود  2950ليرة لبنانية،
باإلضافة إلى قيام عدد منهم بالعمل بصورة غير قانونية».
وأكدت المديرية أنه «من منطلق حرصها في الحفاظ على االستقرار المالي،
لن تتهاون بعد اليوم ،مع أي ص ّراف يخالف التعميم الصادر عن مصرف
لبنان».
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الوطن

ّ
عداد كورونا� 3 ..إ�صابات تماثلت لل�شفاء وحالتا وفاة و� 368إ�صابة
وزير ال�صحة يعاين «روبوت» للق�ضاء على الفيرو�سات :كورونا ال ينتقل في الهواء
بلغ ع��دد الحاالت المثبتة مخبريا ً في مستشفى الحريري الجامعي
ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة باإلضافة إلى المختبرات
الخاصة  368بزيادة  35حالة عن يوم أول أمس.
كما سجلت حالتا ً وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما في
العقد الخامس من العمر في مستشفى رفيق الحريري واآلخر في العقد السابع
في مستشفى سيدة المعونات.
وتشدد ال��وزارة على تطبيق جميع اإلج��راءات الوقائية ال سيما االلتزام
بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخالقية فردية ومجتمعية
واجبة على كل مواطن وأي تهاون بتطبيقها سيع ّرض صاحبها للمالحقة
القانونية والجزائية».
ووصل مجموع الحاالت التي ثبتت مخبريا ً إصابتها بفيروس الكورونا
والتي عزلت في منطقة العزل الصحي في مستشفى رفيق الحريري الجامعي
الى  72حالة ،من ضمنها  6حاالت نقلت من مستشفيات أخرى .وقد تماثل
 3إصابات بفيروس الكورونا للشفاء بعد أن جاءت نتيجة فحص الـ PCR
سلبية في المرتين وتخلصها من كافة عوارض المرض .وبلغ مجموع الحاالت
التي شفيت تماما ً من فيروس الكورونا منذ البداية  23حالة شفاء .وافيد ان
وضع المصابين بالكورونا مستقر ما عدا  4حاالت وضعها حرج ،وجميعهم
يتلقون العناية الالزمة في وحدة العزل.
في السياق أصدرت غرفة العمليات الوطنية الدارة الكوارث تقريرها اليومي
بشأن  19-COVIDفي لبنان.
ويشمل التقرير المنحنى الوبائي حسب العدد اليومي لالصابات ،إضافة
الى توزع الحاالت المؤكدة بحسب االقضية ،والجنس والعمر والجنسية.
ويشير الى أن عدد أجهزة التنفس االصطناعي المؤمنة في المستشفيات
الحكومية والخاصة ه��و  ،1185فيما مجموع األس��� ّرة ال��م��وج��ودة في
المستشفيات الحكومية والخاصة يصل الى .15195
وبحسب التقرير فإن األقضية التي ُسجِّ ل فيها أكبر عدد من اإلصابات
بفيروس كورونا ،جاءت كالتالي:
المتن  65إصابة
بيروت  59إصابة
كسروان  42إصابة
بعبدا  35إصابة
جبيل  28إصابة
زغرتا  18إصابة
عكار  13إصابة
فيما بدى الف ًتا أنَّ مناطق البقاع الغربي ،زحلة ،راشيا ،مرجعيون ،جزين،
حاصبيا ،والهرمل ،لم ُتسجِّ ل أي إصابة بفيروس كورونا.
وفي السياق ،أكد رئيس بلدية المريجات في قضاء زحلة جمال مشعالني
في بيان ان «ال وجود لحاالت كورونا في البلدة ،بعد ان اتت نتيجة فحص
كورونا للسيدة نغم بو حرب سعيد سلبية بعد ان تأكدت نتيجة الفحص خالل
متابعتنا مع المعنيين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت».
وأشار التقرير الى أن  41%من مجمل اإلصابات المؤكدة هي لإلناث ،فيما
بلغت النسبة عند الذكور . % 59
ويوضح التقرير أنه أُجري حتى أمس الخميس 5700 ،فحص كورونا،
سجل امس وح��د ُه  35حالة
 368حالة تأكدت إصابتها بالفيروس ،فيما َّ
جديدة ،فيما أعلن التقرير أن  20حالة تعافت من هذا المرض.

كما يُب ِّينُ التقرير أن الفيروس أصاب الفئة العمرية بين  29-20عامًا بنسب ٍة
بلغت  ،22%حيث تصدَّرت هذه الفئة جدول تو ُّزع الحاالت حسب العمر.
ويُفيد التقرير ً
ايضا أنَّ  94%من الحاالت التي ثبتت إصابتها بـ»كورونا»
هي من الجنسية اللبنانية ،وتليها الجنسيات السورية والمصرية.
وكان وزير الصحة حمد حسن زار مشغل المهندس محمد اسماعيل في
بعلبك ،وعاين جهاز «روبوت» صنعه لتعقيم ومكافحة انتشار الفيروسات
في األماكن الموبوءة ،بحضور النائبين علي المقداد وإيهاب حمادة.
وشرح اسماعيل مواصفات الروبوت الذي أنجز تصنيع نسخته األولى،
قائالً إنه «يعمل على نشر األشعة فوق البنفسجية  UVCبطول موجة
 253.7نانومتر ،وهي الموجة األقدر على تحييد نسبة  99في المئة من
البكتيريا والفيروسات وغيرها ،عبر ض��رب الحمض النووي الخاص
بالفيروس والبكتيريا وتعطيل إمكانية تكاثره» .وأشار إلى أن «الروبوت
مجهز بعواكس خاصة وحساسات الغاية منها توقيف األشعة حين مرور
شخص بالقرب منه نظرا ً إلى خطورتها على اإلنسان ،وبخاصة على العين
والجلد ،كذلك مز ّود بجهاز ناطق باللغة العربية ينبه من خطر االقتراب أثناء
عمل الجهاز».
شح
وقال الوزير حسن «يعاني السوق في القطاع الصحي والطبي من ّ
األجهزة التي نحتاجها على أكثر من صعيد ،ومنها أجهزة التنفس ،أجهزة
التعقيم ،وأدوات الحماية الشخصية ،وتوافقنا في مجلس الوزراء ،ال سيما مع
وزير الصناعة على تشجيع الصناعات الوطنية ،وتلك ذات االستخدام الطبي
والصحي في هذه المرحلة».
وأضاف «رأينا العديد من المبادرات اإليجابية ،فالبعض عمل على تصنيع
أجهزة تنفس ،وهناك مصانع ألبسة تقدم ألبسة وقاية بأسعار مدروسة جداً،
وتأكدنا من فعاليتها ،ونحن أمام تجربة ثالثة للمهندس اسماعيل ،وهذا يثبت
وراق بتفكيره ،وهادف عند األزمات».
أن المجتمع اللبناني مسؤول ٍ
ومن مستشفى البوار أعلن وزير الصحة أن مستشفى البوار الحكومي
خصص قسما ً خاصا ً لمرضى كورونا والفحوص الخاصة به.
وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن فيروس كورونا ال ينتقل في الهواء وهو ال
يشكل خطرا ً على الحياة اال في حاالت نادرة.
وأعلن مدير مستشفى البوار الحكومي بدوره ،أنه «لدينا إمكانية الستقبال
 38مصابا ً بفيروس كورونا في المرحلة االولى ونحن بخواتيم أعمالنا للبدء

بالعمل في القسم
المخصص لمرضى الفيروس».
ّ
من جهة ثانية ،اتصلت النائبة ستريدا جعجع بالوزير حسن ،لمتابعة
أوضاع «مستشفى مار ماما» في بشري ،وتم االتفاق على عقد اجتماع مع مدير
مكتب الوزير الستكمال النواقص الطبية فيه.
وأوضح بيان صادر عن المكتب االعالمي لجعجع أن «وفدا ً التقى مدير
مكتب وزير الصحة حسن عمار ،تقدّمه النائب جوزاف اسحق وقدم الوفد
للوزير كتابا ً تضمن النواقص الطبية والتجهيزات المطلوبة لـ  22غرفة
خصصت في المبنى الستقبال مرضى «كورونا» ،باإلضافة الى غرفتي العزل
في المبنى الحالي لمستشفى بشري الحكومي وهي :
أجهزة التنفس االصطناعي عدد .)RESPIRATEURS ( 3
جهاز للتنفس االصطناعي محمول عدد . ) PORTABLE ( 1
مستلزمات العالج والعناية بمرضى «كورونا» (كمامات ،لباس خاص
لألطباء والممرضات ،نظارات طبية خاصة).
المساعدة باألدوية والمستلزمات الطبية.
جهاز مراقبة االشارات الحيوية للمريض عدد . ) MONITEUR ( 6
أسرة الكترونية عدد . 6
طاوالت لألكل عدد .19
وخالل اللقاء ،شدّد النائب اسحق على «دعم المستشفيات الحكومية
في مناطق االط��راف ،لتخفيف الضغط الحاصل على مستشفى الحريري،
واستباقا ً النتشار الوباء بشكل أوسع ،مما يستدعي عندها الحاجة الى المزيد
من االسرة للحجر الصحي على ك ّل االراضي».
وأوضح نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون أن «هناك
فواتير عدّة لم ُتسدّد من قبل الدولة للمستشفيات بعد منذ  2019ال تزال في
الوزارات
المختصة» ،الفتا ً إلى أن «ال بوادر إلعطاء سلفات وفي هذه الحال ال
ّ
يُمكننا االستمرار بالعمل».
وناشد نقيب األطباء شرف أبو شرف ،المواطنين «عدم التكتم على حاالتهم
في حال شكوكهم في إصابتهم بفيروس «كورونا» أو عوارضه ،حتى لو
كانوا في الحجر المنزلي الضروري ،حفاظا ً على صحة المعنيين بالقطاع
االستشفائي ال سيما الصليب األحمر».
وأكد أن «اإلصابة ليست عيباً ،وبالتعاون والتضامن ننقذ انفسنا وبلدنا»،
مشيرا ً إلى أن «مشكالت عدة حصلت في المستشفيات ومع الصليب األحمر
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نتيجة تكتم المصابين بعوارض ،األمر الذي يؤثر سلبا ً ويتسبب بضرر كبير
على المتطوعين والممرضين والعاملين في المستشفيات الذين يضطرون الى
عزل انفسهم وأحيانا ً بعد فوات األوان».
أعلنت ادارة مستشفى السان ج��ورج في عجلتون أنه تم إدخ��ال حالة
مرضية الى المستشفى ،وبعد إجراء الفحوص لها واكتمال المعطيات تبين
أنها مصابة بفيروس كورونا ،وقد جرى التنسيق مع وزارة الصحة ونقلها الى
مستشفى رفيق الحريري الحكومي.
كذلك ،جزم األمين العام للصليب األحمر جورج كتانة أنّ «خطر إصابة
المسعفين بالفيروس قائم ،لك ّنهم ُمد َّربون جيّدا ً ال ّتخاذ التدابير التقنيّة
والوقائيّة الالزمة لنقل كل الحاالت» ،الفتا ً إلى أ ّنه «نضط ّر ال ّتخاذ اإلجراءات
القصوى لحماية ال ُمسعفين ،ونبحث عن اللوازم الوقائيّة الكاملة التي يجب
ارتداؤها لضمان سالمة جميع العناصر».
وأفاد كتانة بأنّ «الصليب األحمر ا ّتخذ ق��رارا ً بعدم تعريض ال ُمسعفين
لخطر اإلصابة»ُ ،مناشدا ً المستشفيات «استقبال األشخاص الذين يُعانون
من ارتفاع الحرارة وعدم الخوف منهم ألنّ حالتهم قد تتط ّور إن لم يدخلوا
المستشفى ُمباشر ًة».

مجل�س الوزراء ّ
يمدد التعبئة العامة ويقرر الإقفال التام بين ال�سابعة والخام�سة
ق � ّرر مجلس ال���وزراء تمديد فترة التعبئة
العامة حتى الساعة  24من يوم  12نيسان
المقبل ،واتخذ إجراءات إضافية لضبط حركة
التنقل واالنتقال ،تقضي باإلقفال من الساعة
السابعة مساء كل يوم حتى الخامسة صباحا ً
مع بعض االستثناءات الضروريّة.
وتق ّرر تعليق العمل بين الساعة الـ 7مسا ًء
والساعة الـ 5فجرا ً في جميع المحال التجارية
والسوبرماركت ومؤسسات تصنيع وتخزين
وبيع المواد الغذائية على اختالفها ويستثنى
م��ن ذل��ك المطاحن واألف����ران والصيدليات
والمصانع التي تنتج المستلزمات الطبية على
اختالفها وتن ّوعها .كما يمنع الخروج والولوج
إلى الشوارع والطرقات خالل الفترة المشار
إليها أعاله عمالً بمراقبة النقل واالنتقال ،على
أن تكلّف القوى العسكريّة واألمنية تنفيذ هذا
القرار.
وشكل مجلس الوزراء لجنة لدرس أوضاع
اللبنانيين في الخارج في ضوء ورود طلبات
للعودة الى لبنان.
وأك����د مجلس ال�����وزراء م��ت��اب��ع��ة تجهيز
كافة المستشفيات الحكومية على األراض��ي
اللبنانية من ضمن قرض البنك الدولي وبعض
المساهمات والتبرعات.
كما أخذ مجلس الوزراء علما ً بتسديد وزارة
المالية مستحقات لعدد م��ن المستشفيات
الخاصة قيمتها  20مليار ليرة لبنانية.
وكان المجلس عقد جلسة له في قصر بعبدا
عند الحادية عشرة من قبل ظهر أمس ،برئاسة
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ،وحضور
رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء.
وش��ارك في جانب من الجلسة المستشار
القانوني لوزارة الدفاع الوزير السابق ناجي
البستاني.
وشدّد الرئيس عون في مستهل الجلسة ،على
أهمية االستمرار باإلجراءات الوقائية المتخذة
لتفادي انتشار وب��اء ك��ورون��ا ف��ي المناطق
اللبنانية ،داعيا ً الى التشدد بااللتزام بالقرارات
المتخذة في اطار حالة التعبئة المعلنة التي
انهى المجلس االعلى للدفاع بضرورة تمديدها.
ول��ف��ت ال��ى ض���روة تجهيز المستشفيات

الحكومية في المناطق اللبنانية بالمعدّات
والتجهيزات الالزمة لتكون جاهزة الستقبال
أي حاالت طارئة .وك ّرر ضرورة تقيّد المواطنين
والمقيمين باإلجراءات المتخذة ،ال سيما منها
اعتماد الحجر المنزلي والح ّد من التنقل الى
حين تراجع حدّة انتشار الوباء وعودة الحياة
الى طبيعتها.
أما رئيس الحكومة حسان دي��اب ،فأكد ان
الدولة «ستقوم بواجباتها تجاه مواطنيها»،
معلنا ً أن الحكومة «ستخصص  75مليار ليرة
من احتياطي الموازنة للهيئة العليا لإلغاثة
لتأمين المساعدات االجتماعية والغذائية
للناس بهدف مواكبة خطة لجنة الطوارئ
المتعلقة بالشأن االجتماعي ومعالجة آثار
تطبيق القرارات المرتبطة بإعالن حالة التعبئة
العامة» ،معتبرا ً ان «هذا هو التحدي األساسي
اليوم أمام الحكومة».
وقال :لقد أصبح عمر الحكومة شهرا ً ونصف،
إنما في الواقع ،بلغت الحكومة عمر النضوج ،إذ
تساوي ورشة العمل التي خضناها ،سنوات من
العمل ،خصوصا ً أننا واجهنا تحديات كبيرة،
ونجحت الحكومة باتخاذ ق���رارات حاسمة
شكلت تحوال ً في مسار البلد ومستقبله ،من
سندات اليوروبوند وصوال إلى الكورونا ،فضالً
عن الخطة االقتصادية التي نعمل على إنجازها
وملف الكهرباء ومباشرة التعليم عن بُعد وبدء
أعمال الحفر للتنقيب عن النفط.
اليوم ،نحن أمام تحديات اجتماعية كبيرة
الصحي،
تتطلب استنفارا ً ي��وازي االستنفار
ّ
وربما أكثر ،إذ يعاني اللبنانيون من وضع
معيشي صعب جدا ً وأصبحت فئات جديدة من
اللبنانيين بحاجة إلى مساعدة.
لذلك أناشد جميع اللبنانيين ،المقيمين
والمغتربين الذين لديهم اإلمكانية ،أن يساهموا
م��ع ال��دول��ة ف��ي دع��م ال��ع��ائ�لات المحتاجة،
خصوصا ً أن عدد هذه العائالت يرتفع نتيجة
تعطيل الحياة االقتصادية ،وقد خسر عدد كبير
من الناس أعمالهم.
وش��دد على ان ال��دول��ة ستقوم بواجباتها
تجاه مواطنيها ،وستعطي الحكومة األولوية
لمساعدة الناس.

مجلس الوزراء مجتمعا ً برئاسة عون وحضور دياب في بعبدا أمس
لن تتخلى الدولة عن دورها ،والحكومة أمام
تح ّد كبير اليوم للوقوف إلى جانب الناس.
دورنا كحكومة ،أن نعيد ثقة الناس بالدولة،
كدولة تحمي مواطنيها وليس كسلطة على
المواطنين.
ونحن بحاجة اليوم إلى تالحم بين اللبنانيين
وتعاون بين مختلف قطاعات البلد وتكاتف
الجهود الرسمية والمبادرات الخاصة.
وقال «انطالقا ً من هذه المهمة ،رفع المجلس
األعلى للدفاع توصياته بتمديد العمل بالتعبئة
العامة حتى  12نيسان المقبل ،وأنا أعتقد أننا
ال ن��زال في مرحلة الخطر الشديد من انتشار
وباء الكورونا ،وبالتالي من الضروري تمديد
المهلة ،إذ إن فترة احتواء المرض تمت ّد إلى
خمسة أسابيع .أما بالنسبة إلى الدعوة إلعالن
حالة الطوارئ ،فإن الحالة التي نمر بها ال تسمح
للحكومة بإعالن حالة الطوارئ.
وفي حال عثرنا على ثغرة في القانون تسمح
بذلك ،على ه��ذا ال��ق��رار أن ينال أغلبية ثلثي
مجلس الوزراء وعرضه في ما بعد على مجلس
النواب خالل فترة  8أيام منذ اإلعالن.
كما أن إعالن الطوارئ يعني أيضا ً تخصيص
ساعات محددة للناس للخروج من منازلهم،
مما يترجم إل��ى ضغط ف��ي ال��ش��وارع خالل
الساعات المحددة ،وبالتالي اختالط الناس

(داالتي ونهرا)

مجددا ً ببعضهم والسماح بانتشار الوباء بشكل
أسرع.
وفي حالة الطوارئ ،يحق للجيش والقوى
العسكرية توقيف جميع المخالفين لمنع
التجول ،وإذا حاول أحدهم الهروب من التوقيف،
ستضطر هذه القوى إلى التعامل معه بقواعد
عسكرية مشدّدة».
وفي ختام الجلسة ،تلت وزيرة االعالم منال
عبد الصمد فأشارت الى ان رئيس الحكومة لفت
في ملف التعيينات المدرج على جدول األعمال،
أنه بما أن وزير المالية لم يرسل السيرة الذاتية
لكل مرشح ،وسنقوم بتأجيل الملف إلى األسبوع
المقبل ،على أمل أن نتسلم ملفات المرشحين
مزودة بالسيرة الذاتية لكل منهم حتى نوزعها
على السادة ال��وزراء إلقرار التعيينات بحسب
الكفاءة.
وق��د استكمل البحث ايضا ً في الوضعين
المالي والنقدي.
أما بالنسبة إلى مشروع قانون الكابيتال
كونترول ،فال يزال موضع درس.
وكلف مجلس ال��وزراء وزي��ر المالية اتخاذ
ما يلزم من إج���راءات مع مصرف لبنان ومع
الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق
محاسبيّة مركزة ،من شأنها أن تبين األسباب
الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي

دوريّات للأمن العام ومحا�ضر �ضبط لقوى الأمن وح�صيلة المخالفات 184
واصلت األجهزة األمنية تطبيق القرارات
الحكومية الصارمة التي ك��ان أعلنت في 15
آذار الحالي .ورأس وزير الداخلية محمد فهمي
اجتماعا ً في مكتبه لقادة األجهزة األمنية خصص
للبحث في تشديد اإلجراءات التي ستباشر بها
القوى االمنية والعسكرية في المرحلة الممددة
على كل المستويات بما فيها التشدد في ضبط
العمل ف��ي ال��م��ؤس��س��ات ال��ك��ب��رى والمصانع
وتخفيف عدد الموظفين والعمال وحصر العمالة
بثلث قدراتها الراهنة ،منعا ً لالختالط المباشر
في ما بينهم وتجنبا ً النتشار الوباء ،إضافة
إلى التشديد على المواطنين االلتزام بالتدابير
الصحية اثناء التنقل على الطرقات.
وأعلنت قوى األمن أنّ حصيلة مخالفات قرار
التعبئة العامة أم��س ،لغاية الساعة 19:00
بلغت  184مخالفة .وأشارت إلى ا ّنه من تاريخ
 21إلى  2020/3/25بلغت حصيلة مخالفات
قرار التعبئة العامة  1350مخالفة.
وأعلنت المديرية العامة لألمن العام في
بيان عن «تسيير دورياتها في كافة المناطق
اللبنانية للتأكد من التزام المواطنين والمقيمين
بتدابير التعبئة العامة للح ّد من انتشار فيروس
كورونا».

وميدانياً ،سيّرت مخابرات الجيش في الكورة
دوريات تطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم
حفاظا ً على سالمتهم ،وعدم المغادرة اال عند
الضرورة ،وأقفلت بعض المحال التي لم تلتزم
ق��رار التعبئة وإل��ى ذل��ك ،جال وفد من مديرية
عكار ف��ي أم��ن ال��دول��ة ،يرافقه م��ن��دوب وزارة
االقتصاد محمد موسى على السوبرماركات في
حلبا وجوارها ،وتم التأكد من صالحية وتواريخ
المواد فيها ،وشدّد على ضرورة وضع التسعيرة
على المواد وأال تتخطى نسبة الربح .20%
وت ّم أخذ عينات من مواد التعقيم لفحصها،
والتشديد على ضرورة التقيد بوضع كمامات
وقفازات ووضع معقم عند مدخل السوبرماركات
للزبائن عند دخولهم والتقيد بعدم االزدح��ام
داخ��ل السوبرماركات ،وق��د سطرت محاضر
ضبط في حق المخالفين.
من جهة ثانية ،تستمر قوى االمن الداخلي في
تنفيذ حواجز توعوية في المحافظة ،خصوصا ً
عند مدخل عكار الجنوبي عند جسر المح ّمرة،
وطلبت من المواطنين االلتزام بوضع الكمامات
وال��ق��ف��ازات واستعمال المعقمات ،واوق��ف��ت
السيارات والباصات التي تحمل اكثر من راكبين
وسطرت محاضر ضبط في حقها.

وعقد مجلس األم��ن الفرعي في محافظة
عكار اجتماعا ً برئاسة محافظ عكار عماد
اللبكي ،في قاعة االجتماعات في سرايا حلبا
الحكومي.
وات��خ��ذ المجتمعون ال��م��ق�� ّررات اآلت��ي��ة:
«التشديد م��ع األج��ه��زة األمنية والعسكرية
لجهة تعليق الصلوات الجماعية في المساجد
والكنائس ،التأكيد والتشديد على تطبيق
ق���رارات رئ��اس��ة الحكومة ،خصوصا ً إع�لان
التعبئة العامة والتأكيد على األجهزة العسكرية
واألم��ن��ي��ة بتكثيف ال��دوري��ات على مخيمات
النازحين السوريين ومنعهم من التجول إال عند
الضرورة».
أما في عاصمة الجنوب صيدا ،فسيرت القوى
األمنية دورياتها للتأكد من االلتزام باإلقفال
وع��دم حصول تج ّمعات .وواص��ل��ت دوري��ات
مديرية االمن العام جنوبا ً حملة رش وتعقيم
مجمعات النازحين السوريين في المدينة.
ون ّفذت عناصر من أمن الدولة عمليات دهم
لعدد م��ن محال الصيرفة ف��ي ش��ارع ري��اض
الصلح في مدينة صيدا ،للتأكد من التزامها
بالتسعيرة الرسمية لمصرف لبنان ،أي 2000
ليرة للدوالر.

كما دهمت عناصر م��ن مخابرات الجيش
اللبناني عددا ً من المحال لم يشملها االستثناء
ف��ي إع�لان التعبئة ال��ع��ام��ة ،وأجبرتها على
اإلق��ف��ال .فيما سطرت عناصر من ق��وى األمن
الداخلي محاضر ضبط بحق مخالفين لشروط
السالمه العامة.
وبدت مدينة صيدا وضواحيها والكورنيش
البحري شبه خالية ،ف��ي ظ��ل اإلق��ف��ال التام
للمحال ال��ت��ج��اري��ة وال��م��ؤس��س��ات الرسمية
والخاصة ،اال من بعض المارة الذين اضطروا
للخروج من منازلهم لشراء بعض الحاجيات،
فيما شوهدت دوريات الجيش تجوب الشوارع
حرصا ً على تطبيق قرار مجلس الوزراء التزام
البقاء في المنازل.
وفي الهرمل عزز الجيش إجراءاته ،حيث
نشر حواجز سيارة وثابتة وراجلة طالبا ً من
المواطنين التزام منازلهم ومنع بعض السيارات
من الدخول والخروج .فيما شدّد آلية المراقبة
في المناطق الحدودية لمنع التسلل عبر الحدود
امتدادا ً من جرود آل جعفر المحاذية للشمال
وص��وال ً إل��ى معبر القاع ال��ح��دودي وج��واره،
ودققت الحواجز بهويات المارة وأنواع السلع
المحملة.

إلى الحالة الراهنة ،إضافة إلى تبيان األرقام
الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب
الربح والخسارة ومستوى االحتياطي المتوفر
بالعمالت األجنبية.
واستمع مجلس الوزراء وأخذ علما ً بالعرض
�وج��ه إل��ى المستثمرين «’creditors
ال��م� ّ
 »presentationال��ذي قدّمه وزي��ر المال
والمدير العام للمالية العامة حول التطورات
المالية والنقدية التي أدت إلى تعليق سداد
سندات اليوروبوندز.
وه���ذا ال��ع��رض ستستند إل��ي��ه الحكومة
الستكمال الخطة االقتصادية الشاملة ،وتطبيق
اإلصالحات المطلوبة ،المرتكزة على تحقيق
الشفافية والعدالة وحسن النية في التعاطي.
وقد وعد وزير المال ان يكون هذا العرض
على موقع الوزارة االلكتروني غدا ً عند الخامسة
بعد الظهر.
ثم عرض وزير الشؤون االجتماعية الخطة
التي وضعت لمعالجة األوض���اع المعيشية
الضاغطة واالستجابة الحتياجات األسر االكثر
تأثرا ً باألزمة الطارئة ،كذلك الشروط التي
ستعتمد لتوريد هذه الحاجات مع إعطاء أولوية
للصناعة الوطنية.
وتق ّرر إعطاء الهيئة العليا لإلغاثة سلفة
خزينة بقيمة  75مليار ليرة لبنانية لتغطية
نفقات تنفيذ هذه الخطة االجتماعية التي تعدها
وزارة الشؤون االجتماعية ،وذلك بعد موافقة
مجلس الوزراء عليها.
كما سيت ّم استحداث موقع الكتروني خاص
لعرض كافة المراحل المتعلقة بهذه الخطة
االجتماعية.
وأفيد أنه سيتم إدراج الحسابات المدفوعة
للمساعدات المادية والعينية ال���واردة إلى
الموحد
الدولة نتيجة وباء كورونا على الموقع
ّ
الذي ت ّم استحداثه من قبل وزارة اإلعالم ،وذلك
إلطالع المواطنين على كل التفاصيل بشفافية
ووضوح.
ث��م دار ب��ي��ن ال���وزي���رة ع��ب��د ال��ص��م��د نجد
والصحافيين حوار ،اوضحت خالله ان «بعض
االستثناءات سيقر بالنسبة الى التنقل واألمر
سيتم بموجب ق��رار يصدر عن رئيس مجلس

الوزراء».
وعما اذا كانت اإلج���راءات األمنية ستشدّد
على الطرقات ،قالت« :نعم ،واالستثناءات يتم
تحضيرها ،وسيصدر قرار عن رئيس مجلس
الوزراء يحدد القطاعات االساسية التي يفترض
استمرار عملها لمدة  24/24ساعة».
وب��خ��ص��وص االع���ل��ام ،اش�����ارت ال���ى ان
«االعالميين لهم الحق دائما ً في التنقل ،وال
مشكلة في هذا الخصوص .لكننا نأمل اال يحدث
ذلك اكتظاظا ً بل ان يتم تنظيم الحضور اإلعالمي
كما يجري حاليا».
وعما اذا كانت التعيينات ستبت سريعا،
قالت« :من المفترض ان يزودنا وزير المالية
بالسير الذاتية للمرشحين ،على ان يتم اتخاذ
القرار في هذا الموضوع يوم الخميس المقبل».
وسئلت من جهة اخرى عن الصيغة التي يتم
البحث بها في خصوص ال»كابيتال كونترول»
بعدما سحب وزير المالية مشروعه ،أجابت« :لم
يتم طرح الموضوع ،ولم يتم التباحث فيه».
واضافت ردا ً على سؤال آخر في شأن حصول
سجال في الجلسة السابقة حوله ما أدى الى
عدم بحثه« :ال .دائما تحصل نقاشات ،وهي
نقاشات داخلية والقرار سيتخذ قريبا ً ان شاء
الله».
وعمن سيراقب طريقة صرف الـ  75مليار
لهيئة االغاثة بالطريقة الصحيحة ،قالت« :ان
الهيئة العليا لالغاثة يرأسها رئيس مجلس
ال���وزراء ال��ذي سيتابع ه��ذا الملف شخصياً،
وهو من سيوافق على هذه المبالغ ،والصرف
سيكون استنادا الى الخطة الفنية التي يضعها
وزير الشؤون االجتماعية ،وهو يعرض الخطة
على اللجنة الوزارية للموافقة عليها ،وعند ذلك
يتم رصد االعتمادات الالزمة.
وكافة المبالغ التي ستصرف سيتم عرضها
بشفافية على الموقع االلكتروني الذي سيتم
استحداثه ،وبالتالي فإن االمور كافة ستكون
واضحة ام��ام المواطنين وأي مبالغ سيت ّم
صرفها سيتم اإلعالن عنها وكيفية صرفها والى
اي جهة».
أضافت« :إن كل االمور ستكون منظمة في هذا
االطار».
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قمة الع�سرين عبر الفيديو :تو�سيع اإنتاج المواد الطب ّية
ّ
العالمي لمواجهة كورونا
و�سخ اأكثر من  5تريليونات دوالر في االقت�صاد
ّ

أكد قادة مجموعة العشرين أنّ «األولوية
القصوى اآلن هي لوقف تفشي فيروس كورونا
المستج ّد في العالم وتجاوز عواقبه» ،واتفقوا
موحدة لتحقيق
على «تشكيل جبهة دوليّة
ّ
هذا الهدف».
وقال قادة المجموعة ،أمس ،إنهم مستعدّون
ل�»تقوية شبكات األم��ان المالية الدولية»،
داعين إلى «المزيد من التنسيق مع القطاع
الخاص ،في سبيل تطوير وتصنيع وتوزيع
األدوات التشخيصية ،واألدوي���ة المضادة
للفيروسات واللقاحات بأسرع وقت».
كما أكد قادة المجموعة في بيان ،التزام
المجموعة ب�»العمل معا ً على زيادة التمويل
للبحث وال��ت��ط��وي��ر ف��ي م��ج��ال ال��ل��ق��اح��ات
واألدوي��ة ،واالستفادة من التقنيات الرقميّة
وتعزيز إطار التعاون الدولي العلمي».
وأب��دى قادة مجموعة العشرين التزامهم
بمواصلة العمل معا ً لتيسير التجارة الدولية

وتنسيق االستجابات المرتبطة بها بحيث
يت ّم ت��ف��ادي التدخالت غير ال��ض��روري��ة في
حركة التنقل والتجارة الدولية.
كما أعرب قادة المجموعة التي تمثل أكثر
من  90%من االقتصاد العالمي وثلثي حجم
التجارة ،عن ثقتهم في تجاوز وباء كورونا
من خالل التعاون الوثيق بين الدول األعضاء
في المجموعة.
وأك��د البيان الختامي للمجموعة «عزم
ال����دول األع��ض��اء ع��ل��ى م��واص��ل��ة معالجة
ال��م��خ��اط��ر ال��ن��اج��م��ة ع��ن م��ك��ام��ن الضعف
المرتبطة بالديون والتي تسببت بها هذه
الجائحة في الدول المنخفضة الدخل» .كما
طالب منظمة العمل الدولية ومنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ب�»مراقبة تأثير الوباء
على التوظيف والعمل».
كما أع���رب ق���ادة المجموعة ف��ي بيانهم
الختامي عن قلقهم من التداعيات التي تواجه

العالم بسبب ك��ورون��ا ،وج��اء ف��ي البيان:
«ن��ع��رب ع��ن قلقنا البالغ ح��ي��ال المخاطر
الجسيمة التي تواجه كافة ال��دول ،ال سيما
ال���دول النامية واألق���ل ن��م��واً ،وت��ح��دي��دا ً في
أفريقيا والدول الصغيرة».
كذلك أك��دوا عزمهم مواصلة «تقديم دعم
م��ال��ي ج���ريء وواس���ع ال��ن��ط��اق ،وستعمل
اإلجراءات الجماعيّة لمجموعة العشرين على
تضخيم أث��ر ه��ذا الدعم ،وضمان تجانسه،
واالستفادة من أوجه التناغم بينها».
وع���ن اإلج������راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت��ه��ا دول
المجموعة لمواجهة ك��ورون��ا ،ق��ال البيان
الختامي« :نقوم بضخ أكثر من  5تريليونات
دوالر في االقتصاد العالمي ،وذلك كجزء من
السياسات المالية والتدابير االقتصادية
وخطط الضمان المستهدفة لمواجهة اآلثار
االجتماعيّة واالقتصادية والمالية للجائحة».
كما أكد البيان «تقديم دول المجموعة الدعم

ال�صين تت�صارك تجاربها وتقنياتها
الدولي لمكافحة كوفيد19 -
مع المجتمع
ّ
أج��رت الصين بشكل نشيط تعاونا ً دوليا ً
ف��ي مكافحة ال��م��رض ال��ن��اج��م ع��ن ف��ي��روس
كورونا الجديد (كوفيد )-19لتشارك تجاربها
وتقنياتها في الوقاية من المرض والسيطرة
عليه مع العالم ،حسبما قال مسؤول صحي
أمس الخميس.
وقال تسنغ يي شين نائب مدير لجنة الصحة
الوطينة خالل مؤتمر صحافي عقد في بكين ،إن
«اللجنة جمعت آخر خطة للتشخيص والعالج
وخطة الوقاية والسيطرة ووثائق تقنية أخرى
وتشاركتها على الفور مع أكثر من  180دولة
وأكثر من  10منظمات دوليّة واقليميّة».
وأضاف أن «اجتماعا ً لتشارك تجارب الصين
في الوقاية من الوباء والسيطرة عليه عقد
بشكل مشترك من قبل اللجنة ومنظمة الصحة

العالمية ،حيث حضره ممثلون من  77دولة
وشركات دولية عدة وشاهده أكثر من  10آالف
شخص عبر اإلنترنت».
وقال تسنغ إن «الصين أقامت أيضا ً مركزا ً
للمعرفة عبر االنترنت في مجال مكافحة الوباء
والعالج السريري باإلضافة إلى قاعدة بيانات
خبراء للتعاون الدولي» ،مضيفا ً أن «نحو 30
اجتماعا ً للتبادل التكنولوجي عقدت مع أكثر من
 100دولة ومنطقة عبر روابط الفيديو».
وتابع تسنغ أن «اجتماعات الفيديو يمكن
أن تستجيب لحاجات األطراف األجنبية بشكل
ف��وري فضالً عن تسهيل االستخدام الدقيق
لتكنولوجيات الوقاية من الوباء والسيطرة
عليه محليا ً وخارجياً».
وأش��ار تسنغ إلى أن «الصين أرسلت فرقا ً

مك ّونة من خبراء طبيين إلى إيطاليا وصربيا
وكمبوديا ودول أخ���رى وق��دم��ت توجيهات
لفرق المساعدة الطبية المتمركزة في  56دولة
لمساعدة الدول النامية على إجراء أعمال الوقاية
من الوباء والسيطرة عليه بشكل نشيط ،هذا
باإلضافة إلى إجراء أكثر من  200تدريب على
االنترنت وتدريبات على أرض الواقع».
وقال تسنغ إن «اللجنة ستواصل العمل مع
منظمة الصحة العالمية بشكل فعال في الفترات
المقبلة لتشارك التجارب الصينية في مكافحة
الوباء مع المجتمع الدولي بأشكال مختلفة
وتقدم الدعم التكنولوجي للدول ذات الصلة».
ودعا تسنغ أيضا ً إلى «بذل الجهود المشتركة
في مكافحة التفشي وتعزيز بناء مجتمع ذي
مستقبل مشترك للبشرية».

اأميركا تنا�صد دول العالم ...اعطونا «ا ّأي �صيء» لمكافحة كورونا
ناشدت إدارة الرئيس األميركي دونالد
ترامب ،دوال ً عدة حول العالم ،لمنحها أو بيعها
مستلزمات طبية ،مثل مطهر اليدين وأجهزة
التنفس ،لمكافحة جائحة فيروس كورونا
متسارعة االنتشار.
وحددت وزارة الخارجية األميركية في قائمة
نشرتها شبكة «سي إن إن»  25مستلزما ً من
أجل مساعدة المشافي في التصدي لفيروس
كورونا الجديد ،وطلبت من الدبلوماسيين أن
يطلبوا من دولهم المضيفة الحصول على هذه

اإلمدادات.
وبحسب الشبكة فإن «الواليات المتحدة
طلبت من ال��دول التي ناشدتها أي شيء،
بداية من المطهر اليدوي ،وأقنعة ن،-95
وأكياس النفايات الطبية ،والقفازات ،وقبعات
ال��ج��راح��ة ،وأغطية األح��ذي��ة ،وال��ح��اوي��ات،
والنظارات الواقية ،وسترات الحماية ،مرورا ً
المخصصة لمرضى الربو،
إلى أجهزة التنفس
ّ
للمساعدة في كبح تفشي فيروس كورونا
(الجائحة)».

ووافق مجلس الشيوخ األميركي ،في ساعة
مبكرة أمس ،على خطة تحفيزية لدعم االقتصاد
األميركي بقيمة  2تريليون دوالر بعد تفشي
جائحة فيروس كورونا المستجد في البالد.
وك��ان الرئيس األميركي ،دونالد ترامب،
قد أعلن أول أم��س ،حالة ط��وارئ كبرى في
نيويورك وتكساس وفلوريدا بسبب فيروس
ك��ورون��ا المستجد ،مشيرا ً إل��ى أن «بعض
المناطق في الواليات المتحدة يمكنها العودة
للعمل قبل أخرى».

بوتين يوؤكد �صرورة اإن�صاء ممرات خ�صراء
خالية من الحروب التجاريّة والعقوبات
قال الرئيس الروسي فالديمير بوتين ،خالل
مشاركته في أعمال قمة العشرين االفتراضية
ح��ول فيروس ك��ورون��ا ،إن��ه «م��ن الضروري
إن��ش��اء م��م��رات خ��ض��راء خالية م��ن الحروب
التجارية والعقوبات».
وق��ال بوتين في قمة مجموعة العشرين
االفتراضية حول فيروس كورونا ،أمس« :لقد
قيل الكثير اآلن عن الحاجة إلى توفير سالسل
اإلمداد .وهذا أمر هام بالطبع ،ولكن هناك أمر
ليس بأق ّل أهمية ،أثناء األزمة ،أال وهو إنشاء ما
يس ّمى بالممرات الخضراء الالزمة لإلمدادات
المتبادلة من األدوي���ة واألغ��ذي��ة والمعدات

والتكنولوجيا ،بعيدا ً عن الحروب التجارية
والعقوبات».
كما أك��د بوتين في كلمته على «ض��رورة
حظر القيود على السلع والمعامالت المالية
على خلفية وباء كورونا المستج ّد ألنها قضية
إنسانية من الناحية المثالية ،يجب علينا
ف��رض حظر مشترك على القيود المفروضة
على السلع األساسية ،وكذلك على المعامالت
المالية لشرائها .وف��ي البداية ،أن��ا أتحدث
عن البلدان األكثر معاناة من هذا الوباء .في
النهاية هذه قضية تتعلق بحياة الناس ،إنها
قضية إنسانية بحتة ،نحتاج إلى تنظيف هذه

ثماني دول تطلب من االأمم المتحدة
ال�صغط لرفع العقوبات االأميرك ّية
طلبت ثماني دول في حالة نزاع مع الواليات المتحدة في رسالة إلى األمين
العام لألمم المتحدة ُنشرت أمس« ،ممارسة الضغط على واشنطن لرفع عقوباتها،
التي يقولون إنها تعيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كوفيد.»-19
وجاء في الرسالة الموجهة إلى أنطونيو غوتيريس «نحضكم على المطالبة
بالرفع الفوري والكامل لهذه التدابير غير القانونية والقسرية والتعسفية
لممارسة ضغط اقتصادي ( )...من أجل السماح باستجابة كاملة وفعالة من
جميع أعضاء المجتمع الدولي في مواجهة فيروس كورونا».
والرسالة تحمل تاريخ األربعاء ونشرتها البعثة اإليرانية لدى األمم المتحدة
على تويتر.
ويضيف الموقعون أن «الهدف من البادرة هو أيضا ً رفض تسييس مثل هذا
الوباء».
ويخضع العديد من الموقعين لعقوبات اقتصادية أميركية شديدة وهم
باإلضافة إلى إيران ،إحدى الدول األكثر تأثرا ً بالجائحة ،روسيا والصين وفنزويال
وكوريا الشمالية ونيكاراغوا وكوبا وسورية.

القضايا من جميع القراصنة السياسيين».
وأضاف أنه «على الدول أال تتصرف حاليا ً
وفق مبدأ كل يعمل لنفسه» ،مؤكدا ً أن «األزمة
ستترك بصماتها حتما ً على التنمية العالمية»،
وق��ال «إن األزم��ة الحالية سوف تترك حتما ً
بصمة على التنمية العالمية ولفترة طويلة،
لذلك ال يمكننا بالتأكيد التصرف على أساس
مبدأ كل يعمل لنفسه ،وه��ذا ما قاله زمالؤنا
كثيراً ،وأنا أتفق تماما ً مع هذا الطرح».
وأشار بوتين إلى أن «البحوث المشتركة
لجميع دول مجموعة العشرين ستس ّرع بشكل
كبير في تطوير لقاحات للفيروس التاجي».

الكامل لمنظمة الصحة العالمية»،
كما تم تكليف وزراء الصحة للدول األعضاء
باالجتماع حسب ما تقتضيه الحاجة وإعداد
حزمة من اإلج��راءات العاجلة حول تنسيق
الجهود لمكافحة كورونا بحلول اجتماعهم
الوزاري في شهر نيسان.
ويأتي االجتماع االستثنائي ل��دول G20
في وقت يواجه فيه االقتصاد العالمي مخاطر
حدوث انكماش اقتصادي كبير بسبب انتشار
ك��ورون��ا وإج����راءات ال��ع��زل ال��ت��ي اتخذتها
حكومات للح ّد من انتشاره.
أكد البيان الختامي المشترك لقمة مجموعة
العشرين ،أن دول المجموعة تعد باتخاذ
إج��راءات جماعية لدعم االقتصاد العالمي،
واستخدام جميع األدوات السياسية المتاحة
للحد من األض��رار االقتصادية واالجتماعية
ال��ن��اج��م��ة ع���ن ج��ائ��ح��ة ف���ي���روس ك��ورون��ا
المستجد.

وأض��اف البيان« :سنواصل تقديم دعم
مالي قوي وواسع النطاق ،ومن شأن العمل
الجماعي الذي تقوم به مجموعة العشرين
أن يعزز من تأثيرها ،وأن يضمن التماسك
والمساعدة المتبادلة .إن قوة وحجم هذه
االستجابات من شأنها أن تضع االقتصاد
العالمي على قدميه».
وانتقلت رئاسة مجموعة العشرين هذ
العام إلى المملكة العربية السعودية ،وبادرت
الرياض بإطالق القمة الطارئة عبر اإلنترنت
على خلفية جائحة الفيروس التاجي العالمي
المسبب لمرض كوفيد ،-19ومن المتوقع أن
يتبنى قادة «العشرين» وثيقة تحدد خطة
العمل لمكافحة الفيروس.
وألول م��رة في تاريخها ،انعقدت القمة
الطارئة لمجموعة العشرين عبر الفيديو،
وذك��ر الكرملين أن «القمة االفتراضية التي
تترأسها السعودية ه��ذا ال��ع��امُ ،خصصت

لمكافحة وباء كورونا وتأثيره على االقتصاد
العالمي».
كما تم االتفاق على توسيع إنتاج المواد
الطبية بأسعار مناسبة لمكافحة فيروس
كورونا .وأضاف البيان أن وزراء الصحة في
الدول العشرين سيعملون على وضع تدابير
مشتركة لمكافحة فيروس كورونا.
وخ��الل القمة دع��ا الرئيس ال��روس��ي إلى
«إنشاء صندوق خاص لالقتراض من دون
فوائد لدعم جهود مكافحة الجائحة» .أما
الرئيس الصيني فدعا إلى «إلغاء الرسوم
التجارية والضريبية خ��الل فترة مكافحة
كورونا».
وك���ان السكرتير ال��ص��ح��اف��ي للرئاسة
الروسية ديميتري بيسكوف ق��ال في وقت
سابق ،إن «القمة ستكون مغلقة ،وال وجود
لإلعالم فيها ،وأنه ليس للقمة حدود زمنية
بعد».

الحوثي يوؤكد اأن ال�سواريخ البالي�ستيّة والطائرات الم�سيّرة
حققت «توازن الردع» مع ال�صعود ّية وين�صحها باإعادة النظر!
قال رئيس أنصار الله «الحوثيين» ،عبد الملك
الحوثي ،مساء أمس ،إن «الصواريخ الباليستية
والطائرات المسيرة تم ّكنت من تحقيق «توازن
الردع» مع السعوديّة وقوى التحالف».
وقال الحوثي في خطابه« :اليوم الصواريخ
الباليستية والطائرات المسيّرة في مداها البعيد
ودقتها في اإلصابة وقدرتها التدميرة ثبتت توازن
الردع« .ودعا التحالف السعودي إلى «إعادة النظر
في عالقته مع جماعته».
وتابع الحوثي «على تحالف العدوان االستفادة
من إخفاقاته في كل المجاالت بعد أن بات تقييم
الكل على ذلك ،والحالة االقتصادية التي يعاني
منها النظامان السعودي واإلماراتي هي مرحلة
أزمة وتراجع مستمر».
واستمر بقوله «اإلخفاق العسكري السعودي
واقع رغم الحماية والسخرية واالبتزاز األميركي،
فمن يسعى إلذالل الشعب اليمني هو يسعى
للخيال والسراب».
واستدرك قائالً «أدعو تحالف العدوان لوقف
عدوانه ورفع الحصار بشكل واضح وقرار صريح
وبشكل عملي».
وق��ال رئيس أنصار الله «شهدت اليمن ل�5
سنوات أعنف حرب على وجه المعمورة وأشرس

عدوان على وجه الدنيا استهدف شعبنا بإشراف
أميركي بتنفيذ من السعودية وحلفائها» ،مضيفا ً
«قابل العدوان صمود أسطوري وثبات ال مثيل له
في تاريخ شعبنا العزيز».
وقال عبد الملك الحوثي« :كل مؤامرات العدوان
فشلت وما تحقق له هي أه��داف محدودة وغير

مضمونة باحتالل بعض المناطق».
وتابع «أول نتائج الصمود هو تماسك الدولة
والمجتمع والمكونات الجادة ضد العدوان».
وواص��ل قائالً «المجتمع ال��دول��ي ساهم في
خذالن الشعب والوقوف إلى جانب العدوان عدا
عن مراجعة بعض الدول مؤخرا ً لمآالت األحداث».

�صالمي ي�صف الت�صريحات االأميرك ّية
إيراني بالـ«اأكاذيب»
حول تقديم الم�صاعدة لل�صعب اال
ّ
قال قائد حرس الثورة االسالمية اللواء حسين
سالمي ،إنّ «تصريحات المسؤولين األميركيين
عن تقديم المساعدة للشعب اإليراني في مكافحة
كورونا ليست سوى أكاذيب».
كالم سالمي جاء على هامش انطالق مناورة
ال��دف��اع البيولوجي أم��س ،حيث أش��ار إل��ى أن
«األميركيين عاجزون عن السيطرة على فيروس
كورونا في بالدهم».
قائد ح��رس ال��ث��ورة االسالمية ق��ال إن بالده
«أنشأت  10مستشفيات ميدانية في المحافظات
اإليرانية الموبوءة بالفيروس ،وهي مجهّزة بكل
المعدات الطبية ال��الزم��ة لتشخيص اإلصابة
بالفيروس وعالج المصابين».
وك��ان وزي��ر الخارجية اإلي��ران��ي محمد جواد
ظريف قال عبر «تويتر» إنه «ال يمكن ألي وباء أن
يوقف بروبغندا وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو ذات الدرجة الثالثة» ،مضيفا ً أن «هناك
س��ؤاال ً مهما ً يخطر بالذهن ،ع ّما إذا كان بومبيو
وزيرا ً للخارجية أو وزيرا ً للكراهية».
بومبيو من جهته شدّد على أن حملة الضغط
مستمرة على إيران ،ل�»ضمان عدم امتالكها سالحا ً

نووياً».
وفي وقت سابق ،قال الرئيس اإليراني حسن
روحاني إن «العقوبات األميركية عرقلت جهود

وا�سنطن تعر�ض  10ماليين دوالر
كمكافاأة مقابل اإلقاء القب�ض على مادورو
ع��رض��ت ال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة مكافأة
أمس ،يمكن أن تصل الى  15مليون دوالر
«لقاء أي معلومات تتيح اعتقال الرئيس
الفنزويلي نيكوالس م��ادورو المتهم أمام
ال��ق��ض��اء األم��ي��رك��ي ب���االره���اب المرتبط
بتهريب المخدرات».
وأعلن وزير الخارجية األميركي مايك
بومبيو في بيان أن «مكافآت بقيمة 10
ماليين دوالر عرضت مقابل معلومات
تتيح اعتقال او ادانة مقربين من الرئيس
االشتراكي».
وجاء إعالن بومبيو فيما كشفت وزارة
ال��ع��دل األميركية ع��ن تهم ض��د م���ادورو
وأعضاء كبار في حكومته.

وق���ال بومبيو ف��ي ب��ي��ان إن «الشعب
الفنزويلي يستحق حكومة شفافة ومسؤولة
واسعة التمثيل تخدم احتياجات الشعب
وال تخون ثقته عبر توظيف مسؤولين
ضالعين في أنشطة تهريب مخدرات غير
مشروعة».
وق��ال مسؤولون أميركيون إن م��ادورو
يتزعم مجموعة تهريب كوكايين تدعى
«كارتل الشمس» تشمل سياسيين كبارا ً
وأعضاء في الجيش الفنزويلي والقضاء.
وأوضح وزير العدل بيل بار أنهم قاموا
بشحن  200الى  250طنا ً من الكوكايين
ال��ى خ��ارج البالد تحت حماية الحكومة
الفنزويلية.

إيران الحتواء فيروس كورونا» ،مؤ ّكدا ً أن بالده
«ال تريد مساعدة من أميركا في التغلب على تفشي
الفيروس».

كوالي�س
توقعت مصادر يمنية أن تتق ّدم
مساعي التفاوض لبلورة وقف
للنار في اليمن بعدما أ ّدت هجمات
أنصار الله في محافظة مأرب إلى
تحقيق إنجازات كبيرة جغرافيا ً
وفشلت قوات التحالف العربي
بقيادة السعودية في تحقيق توازن
عسكري عبر القصف الجوي
الذي قالت مصادر عسكرية إنه
ال يستطيع تخطي حدود معينة
خشية عودة تساقط الصواريخ
اليمنية على العمق السعودي.

الوطن
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الميداني في «القومي» وا�صل عمل ّيات التعقيم في مختلف مناطق بيروت
الإ�سعاف
ّ
الميداني التابع لعمدة العمل
واص��ل اإلس��ع��اف
ّ
وال��ش��ؤون االجتماعية في الحزب السوري القومي

االجتماعي عمليات التعقيم في العاصمة اللبنانية
بيروت ،وشملت مناطق كراكاس الحمراء رأس بيروت

المقدسي الصنائع ـ محيط وزارة الداخلية
ش��ارع
ّ
وشوارع بيروت الرئيسة والداخلية.

وق��د تابع عميد العمل وال��ش��ؤون االجتماعية في
«ال��ق��وم��ي» بطرس س��ع��ادة إل��ى جانب ناظر العمل

والشؤون االجتماعية في منفذية بيروت محمد نحلة
وفريق العمل سير عمليات التعقيم.

«القومي» في حم�ص :حمالت تعقيم لأحياء حم�ص القديمة وعكرمة والمخيم وبلدات الجابر ّية وبادو والم�شرفة وتل عمري وتوزيع مواد تعقيم في بلدة زيدل

المنفذ العام نهاد �سمعان :االنت�صار على الوباء يحتاج �إلى جهود م�ضنية �أ�سا�سها االلتزام بالإجراءات الوقائ ّية
بادرت العديد من المديريات التابعة لمنفذية حمص في الحزب السوري القومي
االجتماعي إلى القيام بحمالت تعقيم في القرى والبلدات ودعت المواطنين الى التقيّد
باإلجراءات المعلنة من الجهات الرسمية.
في مدينة حمص ،نفذت مديرية حمص القديمة حملة تعقيم الشوارع والمحال
والمكاتب في حمص القديمة .وقامت مديرية عكرمة هي األخرى بما يمليه الواجب،
فعقمت حي عكرمة ،في حين تولت مديرية فلسطين تعقيم المحال ومحيط المنازل داخل
مخيم الفلسطينيين في حمص.

إلى ذلك ،نفذت مديرية الجابرية ومفوضية بادو حملة تعقيم في بلدتي الجابرية
وبادو ،شملت الشوارع والساحات والمؤسسات والمحال التجارية.
بدورها نفذت مديرية المشرفة حملة تعقيم شاملة لبلدة المشرفة شملت الشوارع
والمحال ومخفر البلدة.
وقامت مديرية تل عمري بحملة مماثلة فعقمت شوارع بلدة المشرفة واألماكن العامة
والمحال التجارية في البلدة.
من جهتها ،وزعت مديرية زيدل  250حصة على المواطنين في بلدة زيدل تحوي مواد

المشرفة

تعقيم ،إضافة إلى منشور توعية للوقاية من فايروس كورونا.
وقد أثنى العميد ـ منفذ عام منفذية حمص نهاد سمعان على ما تقوم به الوحدات
الحزبية ،وأكد أن القوميين االجتماعيين يثبتون مرة جديدة أنهم اشداء في الشدائد،
واصحاب مبادرة عندما يتعلق األمر بمواجهة االخطار التي تتهدد شعبنا.
ولفت إلى أننا نواجه وبا ًء يهدد االنسانية جمعاء ،واالنتصار على هذا الوباء يحتاج
الى جهود مضنية ،اساسها االلتزام باإلجراءات الوقائية والتي يسهم القوميون في
ترجمتها.

المشرفة

المشرفة

زيدل

حمص القديمة
حمص القديمة

تل عمري

زيدل
زيدل

الجابرية وبادو

زيدل

الجابرية وبادو

الجابرية وبادو

الجابرية وبادو
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مدير ّيات «القومي» في عكار ّ
تعقم بلدات القرقف ،بينو ،ال�شطاحة ،العيون ،وادي خالد ،المقيبلة ،خرب الحياة ،البقيعة ،حنيدر ،الح�صن ّية ورحبة..
والمطران من�صور وبربر وال�شاعر ات�صلوا بالمنفذ العام و�أعربوا عن تقديرهم لدور «القومي»
تواصل الوحدات الحزبية في منفذية عكار في الحزب السوري القومي االجتماعي
القيام بحمالت التعقيم في القرى والبلدات واألحياء الشعبية والمرافق العامة ،لمواجهة
فايروس «ك��ورون��ا» .وج �دّدت نظارة العمل وال�ش��ؤون االجتماعيّة في منفذية عكار
دعوتها المواطنين إلى التزام منازلهم والتقيّد بتوجيهات وزارة الصحة حفاظا ً على
سالمة الجميع.

الحصنية

القرقف

نفذت مديرية القرقف التابعة لمنفذية عكار حملة تعقيم للبلدة بكل أحيائها ،وشملت
الساحة العامة ومدرسة القرقف الرسمية والمسجد والقاعات والمحال التجارية.
ناموس المديرية د .نبيل الرفاعي لفت إلى أهمية عمليات التعقيم لتفادي تفشي
الفايروس ،مشددا ً على أهمية اتخاذ كل إجراءات الوقاية المعلن عنها ،كجزء أساس
في مواجهة فايروس «كورونا».

بينوـ قبوال والشطاحة والعيون

مديرية الجومة التابعة لمنفذية عكار ،أعادت تعقيم بلدة بينو ـ قبوال بكل أحيائها
وساحاتها للمرة الثانية ،كما قامت بتعقيم بلدتي الشطاحة والعيون ،مستعينة
بثالثة آليات للرش والتعقيم.
مدير المديرية أحمد األكومي أكد أن القوميين في نطاق المديرية مستنفرون على
مدار الساعة ،وهم لن يتخلوا عن دورهم في الوقوف الى جانب أهلنا حتى تخطي هذه
المحنة واالنتصار على الوباء.

الحصنية
العيون

وادي خالد والمقيبلة
وخرب الحياة والبقيعة وحنيدر

مديريتا وادي خالد والمقيبلة نفذتا حملة تعقيم واسعة شملت دور العبادة
والمساجد والقاعات وعددا ً من المستوصفات في بلدات وادي خالد ،المقيبلة ،خرب
الحياة ،البقيعة وص��وال ً الى حنيدر .كما تم تعقيم مخفر درك وادي خالد ،وسط
ترحيب من أهالي قرى وادي خالد والمقيبلة.
مدير مديرية وادي خالد بري العبدلله اعتبر أن حملة التعقيم هذه هي جزء من
مسؤولياتنا تجاه أهلنا ،ولن ندخر جهدا ً في تقديم المساعدة ،للوقاية من الفايروس.
بدوره ،شدّد مدير مديرية المقيبلة خيرلله اسماعيل على أن كل قومي اجتماعي
سيكون مسعفا ً في هذه الفترة العصيبة ،معتبرا ً أننا باإلرادة المصممة سننتصر على
الوباء.

بينو ـ قبوال
القرقف

الحصن ّية

أقامت مديرية الحصنية التابعة لمنفذية عكار حاجز محبة عند مدخل بلدة الحصنية
بالتنسيق مع البلدية ،حيث ت ّم فحص حرارة القادمين اليها وتعقيم سياراتهم.
وتولى الحاجز شرح أعراض فايروس «كورونا» وسبل الوقاية منه ،والتشديد على
أهمية التعقيم واستخدام الكمامات ،إلى التزام المنازل في هذه الفترة.
وقد أك�� ّد مدير مديرية الحصنية ف��واز حموضة أن القوميين االجتماعيين في بلدة
الحصنية في حالة استنفار لمواجهة الوباء ومساعدة أهلنا.

القرقف

رحبة

نفذت مديرية رحبة التابعة لمنفذية عكار حملة تعقيم لشوارع بلدة رحبة ومحيط
المنازل والمحال وذلك في سياق اإلجراءات الوقائية بمواجهة فايروس «كورونا».
وقد أشار مدير المديرية وليد خوري إلى أهمية القيام بمثل هذه الحمالت ،خصوصا ً
في هذه الظروف ،ألن صحة أهلنا وحياتهم تعنينا في الصميم ،وعليه فإننا ندعو إلى
التقيّد التام باإلرشادات الوقائية.
المطران منصور وبربر والشاعر أعربوا عن تقديرهم
وتلقى منفذ عام عكار في الحزب السوري القومي االجتماعي ساسين يوسف
اتصاالت من مطران عكار وتوابعها للروم األرثوذكس باسيليوس منصور ،ورئيس
اتحاد بلديات الجومة فادي بربر ورئيس بلدية بينو ـ قبوال فايز الشاعر.
المتصلون أعربوا عن تقديرهم لدور الحزب القومي ومبادرته بحمالت التعقيم
تعبيرا ً عن وقوفه إلى جانب أهالي المنطقة في مواجهة وباء «كورونا» .
بدوره ،أكد يوسف أن القوميين في عكار ،كما في كل منطقة ،إنما يقومون بواجبهم،
وهم يخوضون معركة مواجهة وباء كورونا بارادة مصممة ،كما انتصرنا في معاركنا
ضد أخطر األوبئة المتمثلة بالعدو الصهيوني واالرهاب بكل صنوفه.
وادي خالد

رحبة

وادي خالد

رحبة

العيون

الحصنية

مدير ّية الزبداني في «القومي» نفذت حملة تعقيم وا�سعة في الزبداني وبلودان في مواجهة «كورونا»

ّ
وجودي على الإن�سان ّية جمعاء
خليل داوود :الوباء الذي نواجهه كالإرهاب خطر
أطلقت مديرية الزبداني في الحزب السوري
القومي االجتماعي بالتعاون مع مجلسي مدينة
الزبداني وبلودان والجهات الرسمية حملة تعقيم
شاملة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا».
وقام فريق المديرية التطوعي بعمليات تعقيم
لمبنى السرايا الحكومي ومبنى مجلس المدينة
في الزبداني ،ومبنى مجلس بلدية بلودان ومخافر
الشرطة والفرن اآلل��ي ،وع��دد من حواجز الجيش
والجوامع والكنائس ،وم��راك��ز التوزيع التابعة
للمؤسسة السورية للتجارة ،وع��دد من الشوارع
والمحال التجارية .وذلك وسط ترحيب واسع من
أبناء الزبداني وبلودان.
وأكد وكيل عميد التنمية المحلية ـ مدير مديرية
الزبداني في «القومي» خليل داوود أن القوميين
االجتماعيين في منطقتي الزبداني وبلودان يؤدون
واجباتهم تجاه أهلنا ،ودأبهم دائما ً التصدي لكل
المخاطر والتحديات التي تواجه بالدنا.
وش��دّد داوود على مواصلة العمل والقيام بكل
اإلج��راءات الوقائية لمنع تفشي «كورونا» ،معتبرا ً
أن الوباء الذي نواجهه ،كما االرهاب ،خطر وجودي
على االنسانية جمعاء.
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فرق ن�سور الزوبعة توا�صل عمليّات التعقيم في ال�سويداء
وت�شديد على �إجراءات الوقاية في مواجهة فيرو�س «كورونا»
واصلت فرق من «نسور الزوبعة» ضمن نطاق منفذية السويداء في الحزب السوري القومي االجتماعي حمالت التعقيم
في المدينة بمؤازرة من الجهات المحلية ،وذلك ،تحت شعار «معا ً ضد الوباء».
الحملة شملت في يومها الثالث ،ع��ددا ً من مواقع وحواجز الجيش السوري ونسور الزوبعة ،فرع شرطة المرور في
المحافظة ،مركز انطالق باصات النقل الشمالي ،فرن مجدل شمس ،روضة أطفال «نور المستقبل» ،الطرق الرئيسة ،أحياء
مدينة السويداء ،وعددا ً كبيرا ً من المحال التجارية والمنازل.
تابعت عمليات التعقيم نظارتا التدريب والعمل والشؤون االجتماعية في منفذية السويداء ،وكان تشديد على ضرورة
االلتزام بالتوجيهات واإلرشادات الرسمية للوقاية من خطر تفشي «كورنا».
وأكد منفذ عام السويداء في «القومي» سمير الملحم أن عمليات التعقيم ستستمر في المدينة وفي القرى والبلدات التي
تتبع للمحافظة ،الفتا ً إلى أن فرق نسور الزوبعة خصصت ساعات لتعقيم مراكز وروضات حضانة األطفال في المدينة،
ألنهم المستقبل والغد المقبل وألنهم مقلة العين وشامة الجبين واإلنسان المنشود وعيوننا التي نلون بها الحياة وتشكل
لوحة الكون.
وأعاد الملحم التأكيد على المواطنين االلتزام بكل التعليمات واإلرشادات الرسمية لتخطي هذه المحنة واالنتصار على
الوباء.

مديريتا ال�سويداء و�صلخد في «القومي» والجهات المحل ّية ..حملة تعقيم لل�شوارع والم�ؤ�س�سات والمكاتب والمحال
تحت شعار «معا ً ضد الوباء» الذي أطلقه الحزب السوري القومي
االجتماعي ،وإنفاذا ً للتوجيهات واإلرشادات الرسمية ،يبادر القوميون
االجتماعيون في منفذية السويداء وينفذون حمالت تعقيم ويقدمون
المساعدة للمواطنين في مواجهة فايروس «كورونا» ،كما ويساهمون
مع الجهات المحلية في حمالت التعقيم ،تحت إش��راف نظارة العمل
والشؤون االجتماعية.

السويداء

السويداء

السويداء

تقوم مديرية السويداء في منفذية السويداء في الحزب السوري
القومي االجتماعي بالتعاون مع مجلس مدينة السويداء ومشحم
األرصاد والجهات المحلية بحملة لمكافحة فايروس «كورونا» ،وذلك
من خالل تعقيم السيارات العابرة على طريق الكوم.

صلخد

بدورها ،تقوم مديرية صلخد في منفذية السويداء في الحزب السوري
القومي االجتماعي بمؤازرة الجهات المحلية في منطقة صلخد لمكافحة
فايروس «كورونا» .وقد نفذت المديرية مع الجهات المحلية حملة تعقيم
شملت مدرستي حسين الدعبل وتشرين ومقر جمعية الوفاء الخيرية
ومداخل المحال التجارية ومكتب مديرية «القومي» في صلخد.
السويداء

صلخد

صلخد

حي ال�س ّلم في «القومي» تواجه «كورونا» بحملة تعقيم لل�سوق والمحال
مديرية ّ
ن��ف�� ّذت مديرية حي
السلم التابعة لمنفذية
ال��م��ت��ن ال��ج��ن��وب��ي في
ال������ح������زب ال�����س�����وري
ال��ق��وم��ي االجتماعي
ب���ال���ت���ع���اون م����ع ف���رع
م����ؤس����س����ة ال����رع����اي����ة
الصحية واالجتماعية،
ح����م����ل����ة ت���ع���ق���ي���م ف��ي
��ي شملت السوق
ال��ح ّ
وال�����م�����ح�����ال ،وذل������ك،
ف���ي س���ي���اق اج�����راءات
م����واج����ه����ة ف����اي����روس
«كورونا».
ش���ارك ف��ي الحملة
إل���ى ج��ان��ب مجموعة
م��ن القوميين أعضاء
في هيئة منفذية المتن
الجنوبي.
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�إعالنات  /تتمات

من عزيز اليمن �إلى فراعنة الع�صر
} شوقي عواضة
على أبواب العام السادس للعدوان ظهر قائد حركة أنصار الله السيد
عبد الملك الحوثي عبر قناة «المسيرة» ملقيا ً كلمة تحمل الكثير من الرسائل
والدالالت .فمع نهاية العام الخامس للعدوان على اليمن وفي اليوم الوطني
للصمود أعلن السيد عبد الملك الحوثي أنّ اليمن اليوم أقوى مما كان عليه
منذ بداية العدوان قبل خمس سنوات ،إذ أنّ اليمن اليوم يمتلك قدرات
عسكرية متط ّورة وكبيرة ومتن ّوعة في شتى المجاالت بدءا ً من منظومة
الصواريخ الباليستية والطائرة المسيّرة القادرة على الوصول إلى العمق
السعودي وتحقيق أهدافها بدقة متعالية .واعدا ً بأنّ يكون العام السادس
سيكون عام المفاجآت اذا ما استم ّر تحالف العدوان في استهداف اليمن ،إذ
أنّ مسار االنتصارات الميدانية في تصاعد مستم ّر مترافقا ً مع العمل الدؤوب
في تطوير القدرات الصاروخية والقتالية للجيش اليمني واللجان ،وبذلك
أراد السيد الحوثي توجيه رسائل متعدّدة لقوى الشر والعدوان مفادها أنّ
ما عجزتم عن تحقيقه خالل خمس سنوات من العدوان لن تحققوه بزيادة
سنوات العدوان ،وأنّ اليمن لن يكون إال كما يشهد له التاريخ مقبرة للغزاة.
الفتا ً إلى أنّ الهزائم المتتالية لقوى العدوان بدءا ً من الهزائم العسكرية
واألمنية والسياسية ستزداد مع إصرارهم على استكمال عدوانهم وذلك
في إشارة إلى الفشل الذريع الذي القته قوى العدوان في محاوالتها لشراء
القبائل اليمنية التي كان لها موقف مش ّرف ووطني برفض التآمر على
وطنهم ،إضافة إلى ما أنجزته القوى األمنية في صنعاء من كشف واعتقال
تجسس تعمل لصالح العدوان وأضف إلى ذلك حركة االنشقاق
لشبكات
ّ
التي شهدتها قوى تحالف العدوان بك ّل فصائلها ومرتزقتها وذلك يعني أنّ
الجيش اليمني وأنصار الله لم يسطروا انتصارات ميدانية على الجبهات
وحسب بل إنهم على المستوى األمني استطاعوا أن يلحقوا بقوى العدوان
وأجهزته االستخباراتية خسائر ال تق ّل أهمية عن هزيمتهم ميدانياً.
أما على المستوى االقتصادي فأشار السيد عبد الملك الحوثي إلى أنّ
الخسائر االقتصادية لقوى العدوان ت��زداد يوما ً بعد يوم ،وهي خسائر
كبيرة ،وعلى رأس المنهزمين اقتصاديا ً جراء العدوان على اليمن السعودية
واإلمارات اللتين تشهدان أزمة كبيرة وتراجعا ً مستمرا ً سيؤدّي إلى االنهيار

الحتمي .وأش��اد السيد عبد الملك الحوثي بصمود وتضحيات الشعب
اليمني الذي أذهل العالم بصموده األسطوري الذي ترجم في كافة الميادين
العسكرية واالجتماعية وتضحيات الشهداء والجرحى وعوائلهم.
أما الرسالة األه ّم في كلمة السيد عبد الملك الحوثي فكانت لفلسطين.
فلسطين التي لم تغب عن ضمير عزيز اليمن وشعبه وأنصاره حتى في
سنوات الحصار العجاف .خرج السيد الهاشمي من صنعاء المحاصرة
ليعلن أنه على استعداد ليقوم بصفقة تبادل مع الكيان السعودي تتض ّمن
إطالقه طيارا ً سعوديا ً وأربعة ضباط وجنودا ً سعوديين ت ّم أسرهم في
المواجهات على أيدي رجال الله األح��رار ،مقابل أن تفرج السعودية عن
عدد من الفلسطينيين المعتقلين لديها .مبادرة تحمل الكثير من المعاني
والرسائل اإلنسانية والدينية واألخالقية .لقد أراد عزيز اليمن أن يقول
للمعتدين بأنّ فلسطين هي بوصلتنا وما استهداف اليمن بعدوانكم إال
إلسقاط فلسطين وقتلها ومحوها من ضمائرنا ،ولن تفلحوا في تحقيق ذلك،
أراد سيد اليمن أن يقول لفرعون الرياض وشيطان البيت األبيض وحليفهما
نتنياهو أننا جزء ال يتجزأ من محور المقاومة الذي تستهدفونه في فلسطين
ولبنان وسورية والعراق واليمن ،وأنّ معركتنا واحدة ،وأنّ «صفقة قرن
الشيطان» ستسحق مهما فعلتم ...تلك هي الرسالة السياسية ،أما الرسالة
األخالقية فهي دعوة حكيم اليمن لإلصالحيين يقول فيها إنكم من رحم
حركة األخوان المسلمين التي منها حركة حماس وفلسطين أ ْولى بدمائكم،
فمن تقاتلون في اليمن؟ أتقاتلون أخوتكم في الله والوطن من أجل تحقيق
إنجازات لراعي «صفقة القرن» وإذا لم تكونوا في عداد جنود تلك الصفقة
المضي عتوا ً في العدوان على أبناء جلدتكم؟ وأين أنتم
لماذا تص ّرون على
ّ
من فلسطين ومقاومتها التي يعتقل أبناؤها من يدعم عدوانكم على اليمن؟
آن لكم أن تستيقظوا من غفوتكم وأن تزيلوا الغشاوة وتعملوا بما يرضي
الله وتتجهوا لوأد ذلك العدوان.
هي دعوة شجاع للسالم ،دعوة غيور على أمته ووطنه ودينه ،دعوة
عزيز لم ينحن لغير ربه ،فهل يقرأ اإلصالح رسالة العقل والضمير؟ أم أنه
سيبقى أداة في يد قوى العدوان على اليمن؟ فإنْ تلقفوا الرسالة سيكونون
شركاء في الوطن ،وإنْ لم يقرأوها فلن يعودوا إال صاغرين هم ومن يدعمهم
والسالم...

االحتالل يهدم  3منازل غرب �أريحا
وت�سجيل � 13إ�صابة جديدة بـ«كورونا» غرب القد�س
هدمت سلطات االحتالل أمس ،ثالثة منازل في قرية الديوك
التحتا غرب محافظة أريحا في الضفة الغربية المحتلة.
وأف��ادت مصادر فلسطينية أن «جرافات االحتالل تساندها
قوات معززة من الجيش والشرطة ،اقتحمت القرية صباح أمس،
وهدمت منازل المواطنين :مؤيد أبو عبيدة ،وثائر الشريف ،وياسر
عليان ،المكونة من االسمنت ،وتبلغ مساحة كل منزل  120مترا ً
مربعاً».
وأوضحت المصادر أن «المنازل المهدومة مجهزة للسكن ،وأن
مالكيها من محافظتي القدس والخليل يأتون إليها بين الفينة
واألخرى».
وكثفت سلطات االحتالل في اآلونة األخيرة من توزيع إخطارات
هدم بيوت ومساكن المواطنين في محافظة أريحا في األغوار
الوسطى في مساع إلفراغ المنطقة من ساكنيها تمهيدا ً للسيطرة
عليها.
من جهة أخ��رى ،أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية
إبراهيم ملحم ،أمس ،عن «تسجيل  13إصابة جديدة بفيروس
كورونا في قرية بدو ،شمال غرب القدس».
وأوضح ملحم في تصريح صحافي ،أن «نتائج العينات التي
أخذت من مخالطين للسيدة المصابة بكورونا وأعلن عن وفاتها
أمس األربعاء ،أظهرت إصابة  13مواطنا ً بالفيروس».
وبتسجيل اإلصابات الـ ،13يرتفع عدد المصابين بالفيروس
في قرية بدو إلى  18بمن فيهم السيدة ،التي أعلن عن وفاتها أول
أمس.
وبهذا يرتفع إجمالي اإلصابات بفيروس كورونا منذ ظهوره
في فلسطين إلى  86إصابة ،تعافى منها  17في مدينة بيت لحم،
وسجلت حالة وفاة واحدة.
وكان ملحم أعلن فجر أمس ،عن إصابة  7مواطنين بفيروس
كورونا في قطاع غزة ما يرفع عدد اإلصابات إلى  9في القطاع.

ت�سا�ؤالت تحيط ( ...تتمة �ص)1
لبنان في مواجهة كورونا ،يحافظ على مرتبة ممتازة عالمياً ،فسجل رقم  60بين
الدول األكثر إصابة بعدما تخطته دول كثيرة صعودا ً في أرقام اإلصابات ،بعدما كان
في المرتبة  33بين الدول األكثر إصابة قبل شهر ،مع عدد إصابات يعادل ربع العدد
الحالي ،الذي سجل  368إصابة ،وبقي عدد المصابين من كل مليون لبناني دون المعدل
الوسطي العالمي ،بنسبة  54مصابا ً لكل مليون مقابل  67عالمياً ،ومع التوقف أمام
أسباب ارتفاع عدد المصابين وتأثير عدم تجاوب فئات شعبية مع اإلجراءات الوقائية،
مددت الحكومة العمل بحالة التعبئة العامة ألسبوعين مقبلين ،بعد اجتماعها وأخذها
بتوصيات المجلس األعلى للدفاع ،فيما أعلن رئيس الحكومة بوجوب حال التعبئة
العامة منع االنتقال ،أو حظر التج ّول ليالً.
الجديد الحكومي كان تخطي أزمة مشروع الكابيتال كونترول وعدم دستوريته،
بالتراجع عنه لحساب البحث عن تدابير بديلة يمكن لمصرف لبنان القيام بها بتعاميم
صادرة عنه ،بينما تتجه الحكومة لتعيين نواب حاكم مصرف لبنان األربعة ورئيس
وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف في جلستها الخميس المقبل ،بعدما حسمت
توجهها باعتماد ترشيحات جديدة ،بدالً من السير بتجديد تعيين النواب السابقين،
بينما خرج تيار المستقبل بهجوم استباق على الحكومة متوعدا ً بالمواجهة ،ما لم
تؤخذ حساباته باالعتبار دون اإلفصاح عن مطلبه ،الذي قالت مصادر مواكبة لملف
التعيينات أنه يرتبط بتمسك المستقبل بإعادة تعيين نائب الحاكم السابق المنتهية
واليته محمد بعاصيري ،مشيرة على وجود مطالبات خارجية بتسميته تتقاطع مع
ضغوط المستقبل ،ويأمل أن تحقق أهدافها.
واعتبر رئيس الحكومة حسان دياب في دردشة مع الصحافيين ،بعد جلسة مجلس الوزراء أن
«ما يجري حاليا ً هو حال طوارئ في اطار التعبئة العامة ،ولكن اعالن حال الطوارئ بحسب ما
ينص القانون تستلزم إجراءات تستدعي حظر التجول واإلقفال العام ،ونحن لسنا في هذا الصدد
وتجب موافقة مجلس النواب قبل  8أيام» ،مشيرا ً الى ان «حال الطوارئ التي يطالبون بها موادها
صعبة ال يمكن تطبيقها في لبنان».
وعلمت «البناء» أن تمديد التعبئة العامة تم بإجماع الحكومة ولم يطلب أحد إعالن حالة
الطوارئ العسكرية» ،إال أن رئيس الحزب االشتراكي سجل موقفا ً أمس اعتراضيا ً على التهاون
الحكومي فيما خص مواجهة المرض ،وأكد جنبالط في حديث الى أم تي في «أننا بحاجة إلى
إعالن حالة طوارئ فالموت على األبواب وكورونا أخطر من الغزو اإلسرائيلي» ،وأضاف« :هناك
مناطق «فلتانة» أكثر من الالزم في هذه الظروف وأؤيد إصدار عفو عام ألن «كورونا» أخطر من
اإلرهاب».
وأكد عضو اللقاء الديموقراطي النائب د .بالل عبدالله لـ»البناء» أن اإلجراءات الحكومية ووزارة
الصحة مقبولة ،لكنها غير كافية داعيا ً الى استنهاض النظام الصحي بكامله استعدادا ً لألسوأ
ال سيما تجهيز المستشفيات الحكومية في المناطق وتخصيص فرق لرصد الوباء ،داعيا ً الى
إعالن حالة طوارئ عسكرية لضبط حركة المواطنين وتحديد ساعات لتأمين الحاجات الغذائية
األساسية ،معتبرا ً أن أمن الناس الصحي أهم من حسابات اعالن حالة الطوارئ العسكرية ،الن
البلديات ال تستطيع ضبط الناس بشكل رضائي بل يحتاج األمر الى قوة عسكرية رادعة.
وأوضح وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى لـ»البناء» أن «حالة الطوارئ الصحية تختلف
عن حالة الطوارئ العامة العادية التي تفرضها الحرب أو الظروف القاهرة ولها اجراءات محددة
وخاصة غير تلك الموجودة في حالة الطوارئ الصحية» ،مضيفا ً أن «الحكومة مدّدت حالة التعبئة
العامة مع رفع حالة التأهب والتشدّد ألقصى درجاتها وذلك في اطار االجراءات المتبعة للحد من
انتشار الوباء».
كما ق ّرر مجلس ال��وزراء اإلقفال التام من السابعة مساء حتى الخامسة صباحا ً باستثناء
الصيدليات واالفران والمطاحن ،إال أن هذا القرار أثار تساؤالت حول نتائجه السلبية لجهة ازدياد
اقبال المواطنين على شراء المواد الغذائية وبالتالي االكتظاظ في المحال»،

واستطلعت «البناء» عددا ً من محال بيع المواد الغذائية الذين أجمعوا على أن «قرار إقفال المحال
من  7مساء حتى  5صباحا ً تشوبه ثغرة كبيرة وسيؤدي حكما ً الى زيادة االزدحام في المحال
التي لن تستطيع استيعاب عدد كبير من الزبائن في وقت واحد» ،مشيرين الى أن «اقفال المحال
لمدة  10ساعات ليس من مصلحة المواطنين وأصحاب المحال وال الدولة بطبيعة الحال ،فتوزيع
عدد الزبائن على فترة  18ساعة يمنع االزدحام بعكس توزيعهم على  14ساعة» ،مقترحين فتح
المحال من  10صباحا ً الى  10ليالً» ،ودعوا الحكومة الى «اعادة النظر بهذا االجراء حرصا ً على
مصلحة المواطنين واصحاب المحال» .فيما رأت مصادر وزارية لـ»البناء» أن قرارات الحكومة
تهدف الى تضييق وقت تنقل وانتقال المواطنين وحصرها في الحاالت الطارئة فقط».
ولفتت مصادر طبية لـ»البناء» الى أن «إجراءات الحكومة يجب أن تكون أكثر تشددا ً ال سيما
ضبط حركة المارة والسيارات على الطرقات في بعض المناطق وبعض الفوضى في المحال
التجارية لمنع المخالطة واالحتكاك كلياً» .ولفتت الى أن «اإلجراءات الحكومية (التعبئة العامة)
واإلج��راءات الالحقة ستظهر نتائجها االيجابية خالل أسبوعين او ثالثة اسابيع وحينها يمكن
التخفيف من هذه اإلجراءات على المواطنين».
وسبق جلسة مجلس الوزراء ،اجتماع للمجلس االعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية .وق ّرر
رفع إنهاء الى مجلس الوزراء يتضمن :تمديد حالة التعبئة العامة حتى الساعة الرابعة والعشرين
من يوم األحد الواقع فيه .»2020/4/12
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري« :ما صدر عن مجلس ال��وزراء ومجلس الدفاع األعلى
من مقاربة لحالة الطوارئ الصحية التي طالبت بها منذ البداية ،خطوة إيجابية وباالتجاه
الصحيح».
وأعلنت وزارة الصحة في تقريرها اليومي «بلوغ عدد الحاالت المثبتة مخبريا ً في المستشفى
الحكومي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة باإلضافة إلى المختبرات الخاصة 368
حالة بزيادة  35حالة عن يوم أمس .كما ُسجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض
مزمنة أحدهما في العقد الخامس من العمر في المستشفى الحكومي واآلخر في العقد السابع من
العمر في مستشفى سيدة المعونات ،كما سجلت  23حالة شفاء منذ البداية و 72حالة في العزل
من ضمنها  6نقلت من مستشفيات أخرى» .وشددت الوزارة على «تطبيق جميع اإلجراءات الوقائية
خاصة االلتزام بالحجر المنزلي التام الذي أضحى مسؤولية أخالقية فردية ومجتمعية واجبة
على كل مواطن وأن أي تهاون بتطبيقها سيعرض صاحبها للمالحقة القانونية والجزائية».
وأعلن وزي��ر الصحة حمد حسن أننا «حجزنا  50ألف علبة من دواء كلوروكين ال��ذي أق ّر
استخدامه بفرنسا» .وشدد في حديث للـ»او تي في» على اننا «نعمل على تجهيز المستشفيات
الحكومية وأحيي كل المبادرات للصناعات الطبية المحلية» .وطمأن في حديث آخر أن الوباء ال
ينتقل عبر الهواء.
ولفت رئيس قسم األمراض الجرثومية في مستشفى الجامعة األميركية في بيروت الدكتور عبد
الرحمان البزري لـ»البناء» الى أن «النظام الصحي في لبنان ال يزال قادرا ً على مواجهة المرض
واستيعاب الحاالت المصابة ولم يصل الى مرحلة العجز او الضغط ،كما حصل في دول أخرى
الى جانب وجود بدائل اخرى عن المستشفى الحكومي منها المستشفيات الجامعية كمستشفى
الجامعة االميركية وتأهيل بعض المستشفيات الحكومية في المناطق ما يمنح النظام الصحي
قدرة أكبر على االستيعاب» .وأثنى البزري على قرارات الحكومة المتخذة امس ،لكنه «تخوف
من بعض الثغرات فيها منها فتح المطار وعودة اللبنانيين من الخارج ما قد يرتب تبعات صحية
سلبية» ،ولفت البزري الى أن «عدد الحاالت التي أعلنت مؤخرا ً كانت متوقعة ومردها الى حاالت
اإلهمال التي شهدها لبنان خالل العشرين يوما ً الماضية» ،موضحا ً أن « 30في المئة من االصابات
من الخارج و 50مرتبطة بحاالت العدوى الخارجية و 15في المئة مجهولة أو ما يسمى عدوى
مجتمعية يتم التحقيق في مصدرها».
كما لفت البزري الى أن «مستشفى الجامعة االميركية خصص بعض أقسامه كعيادات للفحوص
المخبرية لحاالت مصابة بالكورونا وتشخيص الحاالت وقسم آخر الستقبال المرضى واليوم
يفتح قسم خاص للعناية الفائقة .وهو على تواصل دائم مع وزارة الصحة إلبالغها بالحاالت
لتتبع مصدرها».
وعلمت «البناء» أن «لجنة من الخبراء اللبنانيين في المجال الطبي أجروا لقا ًء عبر السكايب مع
مجموعة من المتخصصين في الشأن الطبي في الصين وتمت االستفادة من خطط الصين الحتواء

المرض وكانت النصيحة الصينية للبنان ضرورة الحفاظ على حالة االحتواء عبر اإلجراءات
المشددة وعزل بعض المناطق الموبوءة وتتبع مصدر كل حالة لعزلها ومعالجتها ،واعتبر الخبراء
أن أحد أهم أسباب نجاح بلدهم في السيطرة على المرض هو صمود حالة االحتواء وااللتزام التام
باإلجراءات واإلرشادات».
وعلمت البناء أن مجلس الوزراء طرح مسألة اللبنانيين في الخارج والمعاناة التي يواجهونها
وقد تبلور اتجاه الى البدء بإجالئهم خالل بضعة ايام ال سيما أن بعض اللبنانيين وعائالتهم في
دول افريقيا يعانون من أوضاع مأساوية ،بحسب ما علمت «البناء» بسبب التفلت األمني في تلك
الدول ،وبعض هذه العائالت أبلغت الحكومة استعدادها لدفع تكاليف اإلجالء والحجز في فنادق
او ما شابه» ،وتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الحكومة ونائبة رئيس الحكومة ووزراء الخارجية
والصحة والمالية والداخلية وعقدوا اجتماعا ً أمس ،وأشارت مصادر اللجنة لـ «البناء» الى أن
«التواصل مع الدول ومع المواطنين إلجالء بعض الحاالت الطارئة ،لكن لن يتم إدخالهم الى لبنان
اال بعد خضوعهم للمعايير الصحية والحجر المنزلي» ،وحذر نقيب األطباء شرف ابو شرف من
أن «القطاع الطبي ال قدرة له على استقبال مرضى جدد من الخارج بالكورونا» .وأوضح وزير
الخارجية ناصيف ح ّتي أن «ال عودة مباشرة للبنانيين العالقين في الخارج قبل تأمين إجرائهم
االختبارات الالزمة».
ولهذه الغاية استقبل الرئيس دياب مساء أمس ،نائبي «كتلة الوفاء للمقاومة» امين شري
وابراهيم الموسوي الذي أعلن أنه تبلغ من دياب «تشكيل خلية طوارئ تتابع هذا الموضوع من
خالل هذه اللجنة الوزارية ،وسيقوم بمتابعة الموضوع من خالل وزارة الخارجية بالتعاون مع
وزير الخارجية الذي وجه عناية كل القناصل وكل البعثات الديبلوماسية في بلدان الخارج ،ان
كان في افريقيا أو اوروبا أو في اسطنبول لمساعدة اللبنانيين الذين تقطعت بهم السبل».
وبرز قرار مجلس الوزراء أمس ،تكليف وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان
ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركزة ،من شأنها أن تبين األسباب
الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة ،إضافة إلى تبيان األرقام الدقيقة
لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى االحتياطي المتوفر بالعمالت
األجنبية.
وبرز موقف هجومي لجنبالط أمس ،على التيار الوطني الحر في حديثٍ للـ»ام تي في» حيث
لفت الى أن «وزير الطاقة ريمون غجر قام بتشكيل هيئة استشارية لتفادي تشكيل مجلس إدارة
لكهرباء لبنان يح ّد من النهب الحاصل» ،وقال« :وما يحصل جريمة» ،وأضاف« :وزير الطاقة هو
الموظف الثالث لدى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل في الوزارة ويبدو أن الفيروس
الذي ينتشر أقل أهمية لديهم من البواخر التركية».
ولفت إلى أن «الحكم القائم حاليا ً معا ٍد وال أتوقع أن يأخذوا باالسم الذي طرحته ليكون نائب
حاكم مصرف لبنان».

بماذا تختلف ( ...تتمة �ص)1
 بالتأكيد ال يطلب دع��اة الطوارئ مزيدا ً من التنصت وال تقييدا ً لحريةاإلعالم ،لنغفر لهم مطلبهم ،ولذلك وجب عليهم أن يغفروا لنا وصف الحملة
الدعائية والسياسية تحت عنوان التساؤل عن سبب عدم إعالن حالة الطوارئ،
بأنها رغم كونها حملة ذكية ومدروسة ،فهي حملة غوغائية ومدسوسة .فهي
تلعب على ثقة الناس بالجيش ،وعلى عدم معرفة الناس بتفاصيل الفوارق
بين حالتي التعبئة العامة والطوارئ ،إلثارة الشكوك فقط ،ودق األسافين،
وطرح األسئلة ،وإرباك الحكومة والناس معاً ،ومحاولة التنمر على الحكومة
وعلى الغالبية النيابية ،ومماألة الرأي العام المتعلق بجيشه الوطني ،وتصوير
الحكومة و َمن يدعمها في موقع الخشية من الجيش أو التشكيك بصدقيته،
لكن النص ال يحتمل االجتهاد ،وتكفي أه َل العلم القراءة.

العالم قبل كورونا ( ...تتمة �ص)1
بعض ال�ق��وى العظمى م��ن أج��ل السيطرة والهيمنة على الثروات
الطبيعية لمجتمعات العالم الثالث وتكريس تبعيتها وتخلفها ومنعها
من النهوض واستالب قدرة أنظمتها السياسية على اتخاذ القرارات
المستقلة ،وبالطبع كانت الواليات المتحدة األميركية هي تلك القوى
العظمى التي ظلت تسيطر وتهيمن على العالم كقطب أوحد منفرد لما
يقرب من عقدين من الزمان ،قبل أن تعود روسيا لمكانتها الدولية
في العقد الثاني من األلفية الثالثة بعد فقدها هذه المكانة منذ تفكك
االت�ح��اد السوفياتي ف��ي مطلع التسعينيات م��ن ال�ق��رن العشرين،
وبروز دور الصين مؤخرا ً على الساحة الدولية كقطب ثالث خالل
العقد األخير نفسه ،وبالطبع يمكن تقسيم العالم إل��ى أقلية غنية
وأغلبية فقيرة.
ً
وإذا ك��ان حجم س�ك��ان الكوكب قبل سبعين ع��ام�ا ح��وال��ى 2,5
مليار نسمة .فهذا يعني أنه قد تزايد مرتين في ظ ّل تقدّم تكنولوجي
رهيب وارتفاع في مستوى الصحة ،في الوقت ال��ذي ازدادت فيه
الفروق االقتصادية بين ال��دول وع��دم عدالة التوزيع بين األفراد،
وهو ما يمثل ضغطا ً كبيرا ً على إمكانية استمرار الحياة على كوكب
األرض ،وهنا يبرز أمامنا توماس روبرت مالتوس الباحث السكاني
واالقتصادي السياسي البريطاني الشهير بنظرياته المؤثرة حول
التكاثر السكاني والتي يمكن تلخيصها بأنه قد أش��ار إل��ى وجود
عالقة وطيدة بين تطور عدد السكان وتطور كمية اإلنتاج ،وأكد على
حتمية النقص في المواد الغذائية بالنسبة لزيادة السكان ،إذ يعتبر
أنّ عدد السكان يزيد وفق متوالية هندسية ()32 – 16 – 8 – 4 - 2
بينما يزيد اإلنتاج الزراعي وفق متوالية حسابية (- 5 – 4 – 3 – 2
 )6وهو ما سيؤدّي حتما ً إلى نقص الغذاء ،وأشار مالتوس إلى أنّ
السكان قادرون على المضاعفة مرة ك ّل  25عاماً ،وهي النبوءة التي
تحققت تقريبا ً مرتين خالل السبعين عاما ً الماضية .ويرى مالتوس
أنّ العالج لوقف هذه المشكلة يتمثل فيما أسماه الموانع اإليجابية
الطبيعية مثل الحروب والمجاعات واألمراض واألوبئة التى تحصد
أرواح أع��داد ضخمة من البشر على سطح المعمورة ،وبما أنه لم
تعد هذه الموانع اإليجابية تحدث بشكل طبيعي وتلقائي فقد بدأت

الدول العظمى بتخليق هذه الحروب والمجاعات واألمراض واألوبئة
وآخرها كورونا.
ً
وفي ما يتعلق بالنتائج المتوقعة وفقا للسيناريوات المطروحة
والتي يدور حولها النقاش واالتهامات المتبادلة بين حكومات الدول
الكبرى فتأتي على النحو التالي:
 1ـ سيناريو المؤامرة األميركية :وال��ذي يتم اتهام الواليات
المتحدة بتخليق الفيروس وتصديره إلى الصين ،وهو ما سيؤثر
سلبا ً عليها باعتبارها منافسا ً للواليات المتحدة األميركية ،لكن
ستكون النتائج أكثر كارثية على اقتصاديات الدول الفقيرة.
 2ـ سيناريو الخطأ الفني الصيني :والذي يتم اتهام الصين بتس ّرب
الفيروس من مختبراتها ،وه��و ما سيؤثر سلبا ً على اقتصاديات
الدول الفقيرة ،وسوف تستفيد الدول الغنية خاصة َمن ستتمكن من
اكتشاف عالج للفيروس بشكل أسرع.
 3ـ سيناريو االنتشار الطبيعي :وهو ما سيحصد أرواح أعداد
كبيرة من البشر حول العالم ،لكن ستكون نتائجه أكثر كارثية على
ال��دول الفقيرة عامة والمواطنين الفقراء خاصة ،ألنّ الفقراء أق ّل
وعيا ً وأق ّل حرصا ً وأق ّل قدرة على حماية أنفسهم ،ودولهم ال تمتلك
اإلمكانيات الالزمة للوقاية والحماية.
وي�م�ك��ن ال �ق��ول إنّ المحصلة ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�ل�س�ي�ن��اري��وات الثالثة
المطروحة والنتائج المتوقعة من وراء انتشار الفيروس ،سواء ت ّمت
السيطرة عليه أو انتشر وحصد أرواح الماليين ،فإنّ الدول األكثر
فقرا ً هي األكثر تض ّررا ً وتدميرا ً القتصادياتها ،والمواطنين الفقراء
في هذه الدول هم األكثر تع ّرضا ً للخطر نتيجة قلة الوعي وانعدام
الحيلة وعدم القدرة على الوقاية نتيجة اضطرارهم للنزول خارج
بيوتهم سعيا ً وراء لقمة العيش ،على عكس األغنياء الذين تمكنهم
ظروفهم من الوعي بخطورة الموقف واتخاذ اإلج��راءات الوقائية
لحماية أنفسهم واالبتعاد عن مواطن الخطر .والسؤال الذي يطرح
نفسه اآلن ماذا عن العالم بعد كورونا؟ واإلجابة ببساطة سيعود
مرة أخرى للصراعات والنزاعات بين القوى العظمى بعد أن يكون
قد رسم خرائط جديدة للصراع .اللهم بلغت اللهم فاشهد.

�إعالنات
�إعالنات ر�سمية
إعالم تبليغ
تدعو وزارة المالية ـ مديرية المالية العامة ـ مديرية الواردات ـ دائرة كبار المكلفين ـ المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في بيروت ـ
كورنيش النهر ـ مبنى وزارة المالية ـ الطابق األول لتبلغ البريد المذكور تجاه إسم كل منهم خالل مهلة ثالثين يوما ً من تاريخ نشر هذا اإلعالم ،وإال يعتبر التبليغ حاصالً بصورة
صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار إليها أعاله ،علما ً أنه سيتم نشر هذا اإلعالم على موقع اإللكتروني التابع لوزارة المالية http://www.finance.gov.lb :
اسم المكلف

رقم المكلف

رقم البريد المضمون

تاريخ الزيارة الثانية

تاريخ اللصق

انترناسيونال تراست انشورنس كومباني ش.م.ل

4710

RR199504962LB

2020/01/10

2020/02/26

الشركة العالمية لالستثمار ش.م.ل

5494

RR199505000LB

2020/01/10

2020/02/25

كوانتك ش.م.ل

5648

RR199502842LB

2020/01/09

2020/02/25

الخوري هوم ابالينسز ش.م.ل

138467

RR199504171LB

2020/01/10

2020/02/25

شركة الشرق االوسط لخدمة المطارات ش.م.ل(.ميس)

173523

RR199503834LB

2020/01/10

2020/02/26

شركة جورج وانطوان غناجة ش.م.ل

173648

RR199504070LB

2020/01/13

2020/02/25

الشركة االماراتية اللبنانية الدارة الفنادق ش.م.م

221451

RR199503074LB

2020/01/07

2020/02/25

231458

RR199505089LB

2020/01/13

2020/02/25

شركة االستشارات والتأمين العام في

المتوسط)(C.A.G.M

شركة هومان للهندسة المحدودة ش.م.ل

249161

RR199504327LB

2020/01/14

2020/02/25

رازق اسطفان وشركاه ش.م.م

255174

RR199502388LB

2020/01/14

2020/02/27

شام جيم ش.م.م

639658

RR199505092LB

2020/01/08

2020/02/26

سنو بول ش.م.م

683862

RR199504239LB

2020/01/10

2020/02/25

اموال اينفست ش.م.ل شركة مالية sal Invest Amwal

1075404

RR199505061LB

2020/01/10

2020/02/25

شركة اوفر سيز فاينينشيل غروب ش.م.ل G.F.O

1312468

RR199505044LB

2020/01/10

2020/02/26

سكوديريا ليبانون ش.م.ل

2796034

RR199504335LB

2020/01/10

2020/02/25

شركة كارباورشيب لبنان ليمتد فرع لبنان

2809211

RR199503967LB

2020/01/08

2020/02/25

سينما سيتي ش.م.ل sal City Cinema

1204061

RR199505455LB

2020/02/13

2020/02/26

أي  -تيل ش.م.ل

1469523

RR199505512LB

2020/02/17

2020/02/27

تبدأ مدة اإلعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ

مدير الواردات
لؤي الحاج شحادة
التكليف 353 :
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�آراء  /تتمات

جائحة كورونا ..تهدّ د ُرك َن ْي «الإمبراطور»
} حسن شقير
منذ ثالث سنوات وبضعة أشهر ،حصل ما لم يتوقعه الكثيرون في المنطقة
شخص بمنصب رئيس ألعتى قوة في العالم ،والذي ُوصف
والعالم ...فوز
ٍ
بأنه «فكاهي ،مزاجي ،غريب األط��وار ،دخيل على السياسة »..إلى غيرها
من تلك النعوت واألوصاف التي كان يُوس ُم بها في حينه ،وهو ذاك المرشح
الجمهوري دونالد ترامب قبيل دخوله المفاجئ إلى البيت األبيض في العام
...2016
لم تكد تمضي أيام وأسابيع قليلة ،والتي تلت يوم فوزه في اإلنتخابات،
وحتى قبيل حفل تتصيبه رسميا ً كرئيس للواليات المتحدة األميركية ،حتى
بانت توجهاته واستراتيجياته وآليات عمله ،وذلك خدمة لركنين شخصانيين
مركزيين لديه ،والذي لم يُرد ولم يستطع إخفاءهما على أحد ،أال وهما:
 نزع الصفة البهلوانية عن شخصيته ،وتقديم نفسه أنه رئيس جديربالرئاسة ولفترتين متتاليتين..
 نزع «العقالنية» السياسية ،والتي عابها ويعيبها على سلفه أوباما..وتكريس عقيدة سياسية أميركية جديدة ،عنوانها «الترامبية» إلعادة أميركا
«قوية» ،وهذا الهدف يدغدغ جنون العظمة الذي يحاول ترامب وسم شخصه
به.
هذان الركنان األساسيان في شخصية ترامب ،ليسا موضع اختالف مع
أحد ..ال بل أنّ هناك شبه إجماع ،على أنّ سياساته واستراتيجياته في الداخل
والخارج ،يجب أن يصبّا أوال ً وأخيرا ً في خدمة هذين الركنين أيضاً..
إنّ الراصد لتلك السياسات واالستراتيجيات ،يدرك تماماً ،بأنّ ترامب كثيرا ً
ما يحرص على المواءمة والتكامل بين ركنيه الشخصيين أعالهما ومتطلبات

المجمعات ومراكز النفوذ الكبرى في الواليات المتحدة األميركية ،والتي تمثل
في ما ُتس ّمى بالدولة العميقة داخلها.
فعلى الصعيد الداخلي ،لم يتردّد ترامب للحظة واحدة على مسح «إرث»
سلفه أوباما في تبديل وتعديل عدد من القوانين والتشريعات ،والتي تالمس
حياة الفرد األميركي بشكل مباشر ،فتوجه إلى القطاع الصحي ،والزراعي،
والتجاري ،وحتى الصناعي ..وذلك إلح��داث صدمة ملموسة في الشارع
األميركي ،وعلى اختالف طبقاته اإلجتماعية ،السياسية والوظيفية ..فدغدغ
فئات المزارعين ،باتفاقات خارجية تعزز قطاعاتهم ومداخيلهم على ح ّد سواء
(االتفاقات مع كندا والصين على سبيل المثال) ،ودغدغ رجال المال واألعمال
وأصحاب التصدير واالستيراد ،بخرقه لقواعد األخالق السياسية في كيفية
تعامله مع حلفاء أميركا التقليديين ،كأعدا ٍء تار ًة ،وخصوم أط��وارا ً أخرى!
ففرض عليهم الرسوم والجزية ،وعزز أنظمة الحمائية واإلنغالق ،وانسحب
من العديد من اتفاقيات التجارة العالمية..
أما قطاع الصناعة ،وخصوصا ً صناعة النفط الصخري األميركي ،وغيرها
من الصناعات النكنولوجية األخرى ،فلقد خاض ترامب ،وعلى امتداد األعوام
الثالثة التي مضت صراعا ًشرسا ًمع خصومه التقليديين في العالم ،وخصوصا ً
في هذين المجالين (روسيا والصين) ،وذلك كان بتهديد وابتزاز حلفائه تارة
(بريطانيا وشركة هاواوي الصينية كمثال) ،وبتسخير روافعه الدولية في
العالم كما في مجال الطاقة (السعودية وبعض دول منظمة أوبك) ولعبة
النفط الدولية التي تقودها حاليا ً السعودية في وجه خصوم وأعداء أميركا
(روسيا ،إيران وفنزويالً) والتي «تروق» لدونالد ترامب على ح ّد تعبيره!
لم يكن الميدان السياسي المتداخل داخليا ً وخارجيا ً بعيدا ً عن الملعب
الترامبي ،فبعد أن الحقته الفضائح في ما اصطلح على وصفه بالتدخل

الروسي في اإلنتخابات األميركية لصالحه ،إلى الملف األوكراني ،واتهام
ترامب بارتكاب الموبقات في هذين الملفين ،واللذين كادا أن يطيحا به ،وذلك
لوال تفعيله ألوراق قوة غير مألوفة بهذه الفجاجة في السياسة األميركية ،فكان
اللوبي الصهيوني ،واإليباك تحديداً ،كفيلين بقلب الميزان لصالحه ،وذلك بعد
أن تجاوز بأميركا كافة الخطوط الحمراء العسكرية واألمنية والسياسية،
وذلك لصالح الكيان الصهيوني في المنطقة ..و»الدِّيل» كان واضحا ً مع ك ّل
خصومه في الداخل ،والذين يقعون بشكل مباشر أو غير مباشر تحت تأثير
اللوبي الصهيوني في أميركا ...بأن «فكوا األطواق عن عنقي ..أفك األطواق عن
ك ّل المحرمات المتعلقة بمناعة الكيان الصهيوني وتحقيق أهدافه المتوخاة،
ومنذ زم��ن !»..وال داعي للتفصيل في ما جرى حول القدس وصفقة القرن
والجوالن ،والتواجد األميركي في سورية والعراق ..وغيرها من األوراق التي
لعبها ترامب على طاولة المقايضة تلك.
لم يكد يدخل العام الرئاسي الرابع على ترامب المرشح (والمضمون
وصوله مجددا ً إلى البيت األبيض ،وذلك بحسب كثير من التقديرات التي
جزمت بذلك) ،حتى عصف بالعالم جائحة كورونا ،والتي تعامل معها ترامب
(الرئيس والمرشح في آن) على أنها أزم ٌة عابر ٌة قد تعبر أميركا ،دون أن تح َّل
ضيفا ً ثقيالً عليها ..ولكن حسابات الحقل الترامبي لم توافق بيدره ،فسرعان ما
اجتاحت هذه الجائحة أركان الواليات المتحدة ومفاصلها األساسية برمتها ،ال
بل أنها انسلّت إلى أركان ترامب نفسه ،والذي سرعان ما فقد توازنه في كيفية
التعامل معها ،فتار ًة يخرج مص ِّرحا ً كطبيب يصف الدواء للمرضى! وتارة
يخرج كرأسمالي متوحش ،متوعّ دا ً بفك قيود اإلغالق عن الواليات في أقرب
وقت ،وذلك إلعادة عجلة اإلنتاج ،ومن دون أيّ اكتراث لمخاطر الجائحة على
صحة مواطنيه! وطورا ً يحاول أن يُبعد األنظار عن خطورة الوباء ،خائضا ً في
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جنسه وجنسيته! مما أثار الكثير الكثير من التساؤالت في الداخل والخارج،
حول حقيقة ومتانة ك ّل ما بناه ترامب في السنوات الثالث السالفة ،وذلك
في خدمة ركنيه الشخصانيين األساسيين واللذين ذكرناهما سابقاً ..فهل ما
ح َّل  -وبفعل جائحة كورونا تلك  -بالقطاعات األميركية من تصدّعات وهزات
وعثرات ،أعادت إلى أذهان الشعب األميركي ،ترامب  -البهلوان ،بعدما كاد أن
يتربع على عرش ترامب  -القائد والحكيم في آن؟
هذا أوالً ،وثانياً ،هل التعاطي الترامبي مع هذه الجائحة العالمية (الصينية
كما يص ُّر على وصفها) ،كان تعاطي المعزز ألميركا القوية والرائدة في العالم؟
وهل فعالً الترامبية ،والتي حاول ترامب ترسيخها كعقيدة سياسية في
الواليات المتحدة األميركية ،سيبقى لها مكان تحت الشمس ،بعد عبور هذه
الجائحة؟
لقد اندفع ترامب مسرعاً ،محاوال ً إنقاذ أركانه تلك ،وذلك بالمبادرة إلى ضخ
تريلوني دوالر فيها ..واعدا ًبأنّ أميركا ستعود إلى طبيعتها بحلول عيد الفصح
المقبل ،وذلك في محاوالته إلظهار نفسه بأنه ذاك اإلمبراطور القادر على هزم
الوباء وشفاء اإلقتصاد في أقرب وقتٍ ممكن! ولكن وعلى الرغم من أنّ هذين
األمرين يدغدغان الشعبوية التي ُتعتبر رصيدا ً لديه ..يبقى السؤال المرتقب
اإلجابة عليه قريباً :هل سينجح في ذلك؟ أم أنّ هذه الجائحة ستطيح بوعده،
كما اقتحمت أركانه قبل ذلك على حين غ ّرة؟
بكلمات معدودة ،لقد انطلق ترامب  -البهلوان بتشييد أركان دعائمه في
الداخل األميركي وخارجه ،وذلك في خدمة ركنيه الشخصانيين ،ولكي يصبح
بعدها ترامب  -اإلمبراطور ...ولكن جائحة كورونا ،اجتاحت ك ّل تلك األركان
بر ّمتها ،والتي  -ربما  -ستجعل من ركنيه أولئك ،أثرا ً بعد عين...
ننتظر ونرى...

� 5سنوات في وجه ( ...تتمة �ص)1
سيطرت على األجواء اليمنية بنسبة  ،100%وإنهم د ّمروا جميع المنظومات الدفاعية اليمنية من طائرات
المخصصة
ورادارات وصواريخ ،والمنصات
ّ
إلطالقها وخالفه ،وإنهم يش ّنون غارات ليلية وصباحية ،وعلى مدار الساعة ،بهدف ش ّل حركة أطراف
المؤسسات العسكرية واألمنية للجيش اليمني والحرس الجمهوري واللجان الشعبية واألمن المركزي
المؤسسات .ولهذه المهمة ،ت ّم تنفيذ ما يفوق  2000غارة جوية يومياً ،ناهيك بالصواريخ أرض -
وبقية
ّ
أرض بمختلف مدياتها ،والمدفعية المتطورة ،والبوارج الحربية.
هكذا كان يُص ّرح ويتحدث إلى وسائل اإلعالم المعادية والمحايدة على ح ّد سواء .وبك ّل صلف المفردات
والعبارات وخشونتها ،يشرح المتحدث األعْ َرابي المتوحش بزه ّو وافتخار أنه د ّمر اليمن وشعبه العظيم،
وردّد مع ولي نعمته ووزير دفاعه بأنّ المعارك لن تدوم سوى أسابيع ،وربما أشهر ،وسيتج ّول بعدها
كفاتح مِغوار في شوارع مدينة صنعاء القديمة وأحيائها ،لكن ،وهي إرادة الله سبحانه وتعالى ،وبصمود
ٍ
الشعب اليمني وأبطال الجيش واللجان الشعبية ،وأدَت المدينة أحالمهم الشيطانية في رمال صحارى
اليمن وجبالها الشوامخ وسهولها الطاهرة التي ابتلعت مخططات الغزاة والعمالء والمرتزقة والمنافقين؛
أعداء األرض اليمنية واإلنسان اليمني الحر .أليس اليمن مقبرة ُ
الغزاة؟!
اليوم ،يحتفل اليمانيون بفخ ٍر واعتزاز باليوم الوطني للصمود والثبات والمقاومة في ذكراها السنوية
الخامسة على جحافل العدوان السعودي  -اإلماراتي وعمالئهم من اليمنيين الخونة للوطن والشعب.
وبينما نتهيّأ لبلوغ العام السادس رويدا ً رويداً ،فإنّ الشعب والجيش واللجان الشعبية يحققون أعظم
االنتصارات على جميع الجبهات ،وقد وضعوا لهذه االنتصارات عناوين بارزة هي:
أوالً :تحقيق انتصارات على العدو في جبهات ما وراء الحدود (جيزان ونجران وعسير).
ثانياً :تحقيق انتصارات كبيرة بواسطة الطيران المسيَّر والصواريخ الباليستية في المطارات الحيوية
لنجران وجيزان وعسير ،وحتى الرياض ،وحقول شركة «أرامكو» السعودية العمالقة ومصافيها ،مثل
مصفاة بقيق ،مصفاة الشيبة ،محطتي عفيف والدوادمي ،مصافي ينبع ،وغيرها من األمكنة التي تع ّرضت
لهجوم الجيش اليمني واللجان الشعبية.
ثالثاً :أنجز الجيش واللجان الشعبية عددا ً من االنتصارات في الجبهات العسكرية المشتعلة مع دول
العدوان ،تمثلت في عملية «نصر من الله» و»البنيان المرصوص» .وتح ّولت هذه االنتصارات البطولية
ّ
تسطره الشعوب الخارقة القوة
على أرض الجبهات إلى ما يشبه اإللهام األسطوري الذي ع��اد ًة ما
والتضحية ،ما ح ّفز الشباب المجاهد من جميع المحافظات على التقاطر إلى الجبهات طالبين االلتحاق
بها ،حتى انّ القيادات العسكرية واألمنية في الميدان أخبروني بأنهم لم يعودوا يستوعبون تلك األعداد
المهولة التي تطلب االلتحاق بالجبهات ،ما اضطر المسؤولين إلى تنظيم برامج ثقافية وتوعوية مصاحبة
لإلعداد للقتال.
هذا اإللهام الوطني ّ
الشامل في َتم ّثل التضحية واإلقدام من أجل الوطن يعد واحدا ً من دروس التجربة
لواقعنا المعيش في زمن العدوان.

صناعة التاريخ اختصاص الشعب اليمني

صناعة التاريخ والنقش على جداريته بحروف من نور رباني ليسا من اختصاص شعب دون غيره،
وهناك معطيات وشواهد عديدة كتبها قبلي العديد من المؤ ّرخين والرواة والمثقفين من ذوي االختصاص.
وما ت ّم العثور عليه من نفائس التاريخ القديم والوسيط والحديث والمعاصر في التربة اليمنية كان شاهدا ً
حيا ً على عظمة هذا الشعب.
وبالعودة إلى تجارب التاريخ في حقبات الحضارات اليمنية الخالدة ،مثل سبأ وحِ ْمير وحضرموت
وأوسان وقبتان ومعين (وهنا ال نستطيع أن ند ّون إنجازاتها في مقالة سردية قليلة األسطر) ،وإلى
الشخصيات البارزة من القادة اليمانيين العظماء الذين ساهموا بفعالية في نشر الدين اإلسالمي الحنيف
يؤسس ويثبت للحاضر
في ربوع قارات العالم القديم ،وتركوا إرثا ً مهنيا ً وسياسيا ً وعسكريا ً كبيراً ،ك ّل ذلك ّ
المعيش معادلة جيوسياسية واستراتيجية توضح بجالء أنّ اليمانيين خرجوا من العدوان الوحشي أكثر
صالبة وقوة وتالحماً؛ هذا العدوان الذي وقع عليه من يُفترض بهم أن يكونوا أشقاءه بال ّنسب والدين
وربما المذهب.
إنها معادلة مر ّكبة مع ّقده تبدأ بحِ لف األع��داء المك ّون من أغنى دول مجلس التعاون الخليجي
باستثناء سلطنة عُ مان ،والحقا ً انسحاب دولة قطر من الحِ لف ،إضافة إلى دول عربية وإسالمية ترتبط

مصالحها بالمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة ،ومعها مرتزقة من اليمنيين ومقاتلي
تنظيمي «داعش» و»القاعدة» و»بالك ووتر» الذي يض ّم مقاتلين من مختلف قارات العالم والجنجويد من
السودان.
ك ّل هذا الحِ لف غير المقدّس يُدار من غرفة عمليات عسكرية واحدة تحت إشراف القادة العسكريين
األميركيين والبريطانيين .وفي الطرف اآلخر من المعادلة ،تتصدّى المقاومة لتلك الجحافل ال ُمعتدية
بثبات ،وللعام الخامس ،وهي تتمثل بالشعب اليمني بقيادة «أنصار الله» – الحوثيين وحلفائهم وحزب
المؤتمر الشعبي العام وحلفائه.
أليست مفارقة عجيبة وكبيرة أن يقف حِ لف يمتلك ك ّل ذلك العتاد العسكري واللوجستي ،وقدرات
مالية واقتصادية خارقة ،ودعم دبلوماسي عالي المستوى من ُمعظم دول العالم الغربي (الرأسمالي
اإلمبريالي) ،ولكنه رغم ذلك يتقهقر وينهزم ،بل وينكسر أمام طالئع الجيش اليمني واللجان الشعبية
المسلحة بأسلحة خفيفة (كالشنكوف) وأسلحة متوسطة في ُمعظم المواجهات العسكرية المباشرة؟
أليس ذلك إحدى مفارقات الزمن وأساطير سالف الزمان وقصصها ورواياتها؟! نعم هو كذلك ،ألنّ اإلنسان
اليمني هو حقيقة الحاضر وأسطورة الزمان والمستقبل معاً.

ماذا تعلمت األجيال اليمنية من دروس
هذا العدوان األعرابي الوحشي عليها؟

تشير ك ّل مصادر التاريخ ،عبر مراحله المختلفة ،إلى حقيقة ثابتة ،وهي أنّ الدافع وراء ذلك الغزو
واالحتالل هو مصلحته المباشرة وغير المباشرة ،وال يوجد دافع آخر غير ذلك .إذن ،ما هي دوافع العدوان
السعودي – اإلماراتي على اليمن؟
أوالً :هذا العدوان الحالي على اليمن ليس العدوان األول ،وال نحسبه األخير ،فقد ش ّنت مملكة آل سعود
حروبا ًمتعدّدة على اليمن (شماله وجنوبه) ،منها :عدوان الثالثينيات والستينيات والسبعينيات ،وآخرها
حرب صيف العام  1994من القرن العشرين.
ثانياًُ :معظم دول مجلس التعاون الخليجي هاجسها تقسيم اليمن إلى أكثر من جزء ،ألنها ببساطة ال
تريد دولة يمنية مركزية أو اتحادية قوية إلى جوارها.
ثالثاًُ :معظم دول مجلس التعاون الخليجي لديه عقدة من تاريخه وهويته وماضيه .ولذلك ،إنّ أَي ذِكر
للتاريخ العروبي لليمن يق ّزم ماضي هذه الدويالت وحاضرها ،ولو امتلكت ك ّل ثروة األرض.
رابعاً :هناك أطماع جيو  -استراتيجية واقتصادية لدول الجوار في الجغرافيا والسياسة اليمنية.
ولذلك ،فهم يحلمون بالسيطرة على الجزر والموانئ اليمنية ،بما فيها إطاللتهم على فضاء البحر العربي
والسيطرة على مضيق باب المندب االستراتيجي.
خامساً :يمتلك اليمن مخزونا ً بشريا ً هائالً .وخوفا ً من أن يكون هذا العامل المه ّم منافسا ً حقيقيا ً في
مختلف المجاالت ،تع ّمدوا أن يبقوه شعبا ً غير مواكب للعصر والعلم والتعليم.
وقد عملوا جاهدين ،وبأساليب عدة ،على أن يبقوه شعبا ً فقيرا ً وغير مؤهّ ل ،وخلقوا له العديد من البؤر
المتوترة داخليا ً بين قبائله وطبقاته االجتماعية المختلفة ،وبشكل مستم ّر ودائم.
سادساًُ :منذ أن وطئت أقدام الغزاة األرض اليمنية المقدسة في تموز /يوليو  ،2015أخذ المواطنون في
تلك المحافظات الواقعة تحت االحتالل يعانون األم ّرين ،إذ عمد المحت ّل إلى أن ينشئ «ميليشيات مسلّحة»
مارست بحق المواطنين اليمنيين أبشع أنواع التنكيل ،بل وساموهم سوء العذاب ،وظ ّل المواطنون في
هذه المحافظات طيلة الفترة الماضية يعيشون في ظ ّل كابوس االختطافات ،والمداهمات الليلية ،وفتح
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وردّ د مع ولي نعمته ووزير دفاعه ب�أنّ
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ر�سالة يمن ّية ( ...تتمة �ص)1
ويحصد ك ّل يوم عشرات األرواح اليمنية منذ  5سنوات...
فيروس كورونا ال يميّز بين إنسان وإنسان بسبب الدين أو اللون أو
العرق أو الجنس ،وفيروس العدوان ال يميّز بن يمني ويمني ،شيخا ً كان أم
طفالً ،رجالً كان أم امرأة ،شماليا ً كان أم جنوبياً ،مدنيا ً كان أم عسكرياً.
وشحت
فيروس كورونا قد ضاقت باستقبال ُمصابيه المستشفيات
ّ
التجهيزات واإلم��ك��ان��ي��ات ،وف��ي��روس ال��ع��دوان على اليمن ق��د عطل
المستشفيات وأضاف إلى شرور العدوان شرور الحصار فاختفى الدواء
والغذاء والعالجات واللقاحات.
فيروس كورونا قد أغلق ،بإرادة الناس ،المطارات والموانئ والحدود
البرية منعا ً النتشار الوباء ،اما فيروس العدوان على اليمن فقد أغلق
المرافق كلها ض ّد إرادة الناس وإمعانا ً في النيل منهم ...والضغط
عليهم...
ف��ي��روس ك��ورون��ا ق��د استهدف ال��ن��اس ف��ي احتفاالتهم وأعراسهم
ومستشفياتهم ومدارسهم ومزارعهم ومعاملهم وأرزاقهم ...وفيروس
العدوان قد استهدفها جميعا ً في اليمن بغاراته ومدافعه وقذائفه...
لكن هناك أكثر من فرق بين الفيروسين...
ففيروس كورونا ما زال العالم كله يبحث له عن عالج ...لكن فيروس
العدوان وجد له اليمنيون األبطال العالج بالمقاومة التي يحققون عبرها
إنجازات نوعية ملحوظة...

وفيروس كورونا ما زال العالم منقسما ً في تحديد مصدره واذا كان
وباء كغيره أو جزءا ً من حرب جرثومية محدّدة األهداف ثم خرجت عن
السيطرة ،فيما فيروس العدوان معروف المصدر واألهداف والمرامي منذ
يومه األول قبل  5سنوات.
فيروس كورونا نجح في حبس البشر جميعا ً في منازلهم ...لكن
فيروس العدوان فشل في منع اليمنيين من الخروج بالماليين انتصارا ً
لفلسطين ولقضايا أمتهم العادلة..
قد يكون كاتب هذه الرسالة يمنيا ً في الذكرى الخامسة للعدوان على
بالده ،لكن يمكن أن يكتبها فلسطيني في الذكرى  72للنكبة ،وان يكتبها
لبناني في الذكرى الـ  45للحرب في بالده وعليها والتي ما زالت مستمرة
بأشكال متعدّدة حتى اليوم ،وان يكتبها عراقي في الذكرى الـ  17للحرب
عليه واحتالل بالده والتي ما زالت آثارها ومفاعيلها مستمرة حتى اليوم،
وان يكتبها سوري في الذكرى التاسعة للحرب الكونية التي استهدفت
تدمير بالده وتمزيقها كدولة ومجتمع ،وكموقع وكدور ،بل أن يكتبها ليبي
في الذكرى التاسعة لحرب الناتو عليه والتي تتح ّول إلى وبال مستم ّر
عليه ...بل يمكن أن يكتبها ك ّل عربي من المحيط الى الخليج وهو يعاني،
ولو بدرجات متفاوتة ،من فيروسات التبعية والفساد واالستبداد...
قد يشفى العالم غدا ً أو بعد غد من وباء كورونا ،ولكن مَن سيشفينا
كعرب من األوبئة المعششة في ثنايا حياتنا ...ومتى؟!

ماذا يخ ّبئ ترامب ( ...تتمة �ص)1
ض ّد إيران أو الصين أو روسيا أو الدول الثالث معاً.
سؤال :وما الذي يمنعه من ذلك؟
ج��واب :عجز الجيش األميركي عن تنفيذ أية مهمات خارج الواليات
المتحدة ألسباب عديدة وتفشي فيروس كورونا بشكل واس��ع ج��دا ً في
الواليات المتحدة وعدم قدرة الحكومة السيطرة عليه وتوجه محافل الحكم
في أميركا لالستثمار فيه واستخدامه كحصان طروادة.
سؤال :كيف؟ وبأيّ طريقة؟
جواب :عن طريق تحويله إعالميا ًالى عدو حقيقي للواليات المتحدة تجب
محاربته ومحاربة من تسبّب في انتشاره؛ ايّ الصين؛ بدليل انّ ترامب يص ّر
على تسميته الفيروس الصيني بينما يس ّميه بومبيو فيروس ووهان!...
سؤال :لكن كيف للواليات المتحدة أن تحارب الصين وروسيا وإيران
وهي عاجزة عن محاربة كورونا في أميركا الى جانب ما تعانيه قواتها
المسلحة من مشاكل عدة؟
جواب :من خالل حشد كافة إمكانيات الواليات المتحدة االقتصادية
والسياسية والمالية والعسكرية ووضعها تحت سيطرة الجيش األميركي،
وتنفيذ انقالب عسكري ،يؤدّي الى تعليق عمل أجهزة اإلدارة األميركية
المعهودة واإلبقاء عليها كواجهة فقط وإقامة حكم عسكري يسيطر على
مقدرات البالد كاملة ،على أمل أن يتم ّكن من حشد القوة العسكرية الالزمة
لشنّ الحرب التي تخطط لها القوى الخفية التي تحكم أميركا .وهي بالطبع
شيء يختلف عما يطلق عليه الدولة العميقة في أميركا والتي يقصد بها
البنتاغون والمخابرات المركزية .إذن انّ هاتين المؤسستين ليستا هما مَن
يحكم أميركا وإنما هما أدوات القوى الخفية التي تحكم البالد.
سؤال :وهل ستتمكن هذه القوى الخفية من تنفيذ انقالب عسكري في
الواليات المتحدة؟

جواب :ال شيء يمنع ذلك ،خاصة انّ الخطط الالزمة للتنفيذ قد أنجزت
وت ّم توزيع مهمات التنفيذ على قيادات ووحدات من مختلف صنوف القوات
المسلحة األميركية وبموجب أمر العمليات ،الذي وقعه وزير الدفاع إس ِبر
يوم  ،2020/2/1والمتعلق بمنع سفر الجنود.
س���ؤال :وه��ل م��ن م��ؤش��رات إضافية على احتمال وق���وع االنقالب
العسكري؟
جواب :نعم ،انها الحملة اإلعالمية الضخمة التي تديرها وسائل اإلعالم
المسيطر عليها من القوى الخفية في الواليات المتحدة والتي تركز على أنّ
تفشي وباء كورونا قد يفضي الى انتشار الفوضى ،وربما الحرب األهلية ،في
أميركا وضرورة تدخل القوات المسلحة ،في مثل تلك الحالة ،لحماية وجود
الدولة األميركية .وهو ما يت ّم تأكيده من خالل قرار ترامب بزجّ الحرس
الوطني األميركي في شوارع المدن األميركية «لمحاربة فيروس كورونا».
علما ً انّ الحرس الوطني يتبع وزارة الدفاع األميركية مباشرة ويبلغ عديده
 450الف عسكري ويعتبر بمثابة جيش رديف للجيش األميركي.
س��ؤال :وم��ن سيتولى قيادة االنقالب العسكري وتشكيل الحكومة
العسكرية األميركية؟
جواب :إنه الجنرال ( O‘ Shaughnessyأو شاوغنيسي) قائد القيادة
الشمالية المولجة اليها عملية حماية ودعم األطر غير العسكرية في الواليات
المتحدة (المقصود اإلدارة األميركية) وإنفاذ القانون ،وحماية الدولة حال
تع ّرضها لخطر وجودي .علما ً أنّ هذه القياده قد ت ّم تشكيلها عقب أحداث
 ،2001/9/11ومقرها في كولورادو سبرينغس في والية كولورادو.
انتظروا المزيد من حاكم أميركا الكذاب والمحتال والمراوغ.
لكنه الذاهب الى قعر الهاوية بأسرع مما تتص ّورون.
بعدنا طيّبين قولوا الله...

السجون غير القانونية ،والتعذيب واإلعدامات بالجملة.
هذا واقع الحال في المحافظات الواقعة تحت االحتالل ،ناهيك بما قامت به تلك الميليشيات االنفصالية
نهب للممتلكات العامة والخاصة ،وصلت ح ّد العبث بالقبور اإلسالمية والمسيحية
المناطقية المتخلفة من ٍ
واليهودية وإزالتها والبناء فوقها.
وكذلك ،ت ّم العبث باألماكن األثرية لمدينة عدن ،ووصل النهب ح ّد السطو على المدارس ومصافي الزيت
والموانئ وردم الشواطئ ،ووصل النهب المنظم إلى الحَ رم الجامعي لجامعة عدن في مدينة الشعب.
سابعاً :جرت تغذية الحالة االنفصالية والعنصرية المريضة التي ر ّوج لها البعض من قادة الحزب
االشتراكي اليمني المنهزمين في صيف حرب تثبيت الوحدة اليمنية في العام  ،1994وعدد من بقايا العهد
االستعماري البريطاني.
تلك الممارسات والنزعات االنفصالية المقيتة تل ّقفها أولئك االنفصاليون ،وهم بقية من بقاياهم الذين
ر ّوجوا لفصل الجنوب اليمني عن الجسد اليمني الكبير ،إذ تع ّمد المستعمر اإلماراتي أن ينشئ «قوى أمنية
مدججة بأحدث األسلحة ،وم ّكنهم من صرف المبالغ المالية السخية.
انفصالية موتورة» ّ
وقد مارس هؤالء الموتورون خالل السنوات الخمس األعمال اإلجرامية العديدة التي حدثت في عدن
وهجروا اإلسماعيليين ،ود ّمروا مساجدهم،
على وجه التحديد ،إذ قاموا بنهب ممتلكات اليمنيين الخاصةّ ،
وقاموا بإحراق الكنائس التي كانت ذات يوم رمزا ً لتعايش األديان وتسامحها في مدينة عدن.
كما قاموا بتهجير اليمنيين من أبناء المحافظات اليمنية الشمالية والغربية ،ونهبوا أمالك المواطنين
من أبناء المحافظات اليمنية الشرقية .كما أنّ المحت ّل اإلماراتي الخبيث زرع الفتن واألحقاد العنصرية بين
أبناء الوطن الواحد ،حتى ينشغل الجميع بالجميع ،فيتف ّرغ لنهب الجزر والموانئ والمطارات اليمنية ذات
األهمية االستراتيجية.
إنّ الشعب اليمني ،من أقصى البالد إلى أقصاها ،أمضى  5سنوات من المعاناة الرهيبة ج ّراء الحصار
لكتاب رهيب عنوانه «اليمن عاش
والعدوان بنجاح تا ّم ،ولكنها كانت عبارة عن أبواب وفصول وأقسام
ٍ
ويعيش أكبر مأساة إنسانية في العالم لما بعد الحرب العالمية الثانية».
تخيّلوا معي كيف تح ّمل هذا البلد الصغير والشعب الفقير المظلوم ك ّل هذه المأساة ال ُمفزعة التي راح
ضحيتها مئات اآلالف بين شهيد وقتيل وجريح ومعوق ومش ّرد! كيف أمضى سنواته الخمس العجاف من
دون مرتبات ورعاي ٍة صحية وخدمات وتعليم (أساسي وثانوي وفني وعالٍ) ،واقتصرت الخدمات على
الح ّد األدنى! أليس هذا الشعب عظيما ً وصانعا ً حقيقيا ً للتاريخ؟ نعم هو كذلك ،ومن قرح يقرح.
ولهذا ،حين نستعرض يوميات سردية هادئة لحياة المواطن الصابر على شظف العيش ومعاناة
المعيشة وقسوة «عدوان وحصار األشقاء العرب المسلمين عليه» ،نجدها عبارة عن مالحم أسطورية
يستحيل أن نقارنها بما عاشه شعب ودولة ووطن آخر على هذه األرض!
هذا الشعب بمختلف شرائحه ،من األطباء والمهندسين والموظفين والمدرسين والعمال والفالحين
ورجال المال واألعمال والجنود البسطاء والفنانين والك ّتاب واألدباء ،وأساتذة الجامعات والمعاهد العليا،
من دون استثناء ،تح ّمل عبء المعاناة في المعيشة والسفر والطبابة والرعاية ،و ُترك من قبل النظام
العالمي الظالم يقاوم وحده ،وبإمكانياته الشحيحة والمحدودة ،ولكنه رغم ذلك ح ّقق معجزة في المقاومة
والصمود العظيم.
ولهذا ،نجده في هذه األيام يحتفل بكبرياء النصر وعزة الوطن وشموخ هامات شهدائه وجرحاه
ومرضاه .نعم ،إنه يحتفل بنصره وثباته وقوة عزمه وإرادته الفوالذية إلى أن حقق هذا النصر المؤ ّزر (وقد
رسمنا برنامجا ً ضخما ً لهذه االحتفاالت في يوم الصمود الوطني ،لكنه أُلغي بسبب جائحة فيروس كورونا
الذي اجتاح العالم بأسره).
ذلك النصر هو رسالة لألشقاء العرب والمسلمين ،وللعالم أجمع ،بأنّ إدارة الحروب وتحقيق النصر،
ال تصنعهما األسلحة الفتاكة ،واألحالف الكبيرة من قبل دول العدوان المحمية من أميركا ودول الغرب
الرأسمالي ،وأطنان النقود (دوالرات أميركية ورياالت سعودية ودراهم إماراتية) التي يت ّم صرفها بغباء
على المرتزقة وأعوان دول العدوان السعودي – اإلماراتي.
إنما النصر في الميدان يح ّققه ويصنعه رجال الرجال ،بمباركة من الله سبحانه وتعالى ،الرجال الذين
ّ
فضلوا التضحية واالستشهاد من أجل حرية الوطن وكرامته وعزته ،والله أعلم م ّنا جميعاً.
ّ
ُ
ذي عِ ل ٍم عَ لِيم...
ل
ك
وفوق
ِ

*رئيس مجلس الوزراء ـ صنعاء

�صراع الق َيم ( ...تتمة �ص)1
معلنة بصريح القول والعبارة درجة انحطاطها القيمي واألخالقي
بشكل غير مسبوق.
الرئيس األميركي دونالد ترامب ال يجد في موت آالف البشر
والذين من المرشح أن تتزايد أعدادهم بأصفار عديدة إلى يمين
تلك اآلالف ،إال فرصة لتعزيز وضعه االنتخابي أمام االستحقاق
المقبل في تشرين األول المقبل ،ثم لتحقيق أرباح ومكاسب مادية
َ
يتوان أن يتخلى
من تجارة األمصال والعالجات المداوية له ،لم
عن أصدقائه وحلفائه في الناتو من األوروبيين ،تاركا ً لهم مهمة
نزع أشواكهم بأيديهم .األمر الذي دعا صحافية إيطالية شجاعة
ألن تقدّم هدية لوزير خارجيته بومبيو وهي عبارة عن علبة طعام
كالب ليأكل منها هو ورئيسه وطاقم إدارت��ه علهم يتعلمون من
الكالب بعض الوفاء ،فيما نظيره وصديقه بوريس جونسون ،أخذ
ومستشاره الطبي بنظريات إسبارطية وبعض األفكار الداروينية
والتي ترى أنّ البقاء لألقوى أو فكرة مناعة القطيع ،وبمعنى أوضح
ليمت من يموت من كبار السن والضعفاء والمرضى بأمراض مزمنة
ويرتاح جونسون من مصاريف رعايتهم الصحية واالجتماعية
المرتفعة وليبقى األصحاء فقط ،ولم يعد عن ذلك إال بعد تصاعد
االحتجاجات الشعبية والبرلمانية إث��ر التقارير ال��ص��ادرة عن
االمبيرال كولدج ذات المصداقية العالية ومركز األوبئة التابع لها،
األمر الذي دعا جونسون ليخفف من صفاقة أقواله وليعود عن
تجاهله لضرورات التصدي للوباء.
الثالث في حلقة األصدقاء هو بن يامين نتنياهو ،فحسب ما
ذكرت القناة الثالثة عشرة العبرية أنّ خالفا ً قد حصل بين وزير
الصحة (اإلسرائيلي) ونائبه وهو بروفيسور في علم األوبئة وذلك
في حضور نتنياهو ،حيث ق�دّر البروفيسور أنّ عدد المصابين
بالوباء يتجاوز عددهم خمسين ألفا ً فيما التقارير الرسمية
واإلخبارية تتحدث عن إلفين ،فيما قال الوزير إنّ األرقام الحقيقية
للمصابين أكبر من األرقام المعلنة ،ولكنها ال تصل إلى الرقم الذي
ادّعاه البروفيسور ،مع ذلك فما يشغل بال ووقت نتنياهو هو كيفية
الته ّرب من المحكمة وقضايا الفساد التي تالحقه ،كيف يستطيع
البقاء في مقعد رئاسة الوزراء؟ كيف يستطيع أن يستغ ّل االنشغال
العالمي بالوباء لتنفيذ مخططاته الرامية لض ّم المستوطنات
واألغوار ومناطق أخرى من الضفة الغربية؟
ّ
بحق
مقابل هذه البشاعة وهذا االنحطاط الذي يمارسه هؤالء ال
اإلنسانية فحسب ،وإنما بحق شعوبهم وأهلهم وذويهم ،نرى في
الجانب المقابل لهذه الصورة البشعة أنّ الصين وهي أول من
أصيب بالوباء ،وأول من تصدّى له ،ومع أنّ شعبها البالغ تعداده
مليار ونصف مليار إنسان وأنّ اقتصادها عانى من التراجع أكثر
من أيّ اقتصاد آخر ،حيث توقفت كثير من صناعاتها عن اإلنتاج
وتجارتها وسلعها من التداول ،مع ذلك كله نراها تحقق نجاحات
نسبية في محاصرة الوباء ومكافحته ،وتقدّم في الوقت ذاته
أفضل ما لديها لخدمة شعبها وتم ّد يد العون والمساعدة لغيرها
في مجاالت الخبرة والمساعدة العينية ،في حين دولة التشيك
الصديقة الحميمة لدولة االحتالل والواليات المتحدة تسرق ما
يم ّر عبرها من مساعدات صينية كانت في طريقها إلى إيطاليا .إنه
موقف أخالقي يعبّر عن نبل الشرق وأخالقة وفلسفاته اإلنسانية
ويعاكس المواقف واألفكار النيوليبرالية والرأسمالية المتوحشة

والمتمثلة في األميركان وتوابعهم .في المقام ذات��ه ن��رى كوبا
برغم فقرها وهوانها على الناس في وقت تراجعت فيه قيم الحرية
والكرامة والثورة ،ها هي تقف بك ّل شجاعة بأطبائها ومعداتهم
وأدويتهم ،تط ّوعا ً ال مأجورة إلنقاذ من يفوقها قوة وثراء ،ولكنه
دونها كرما ً وعطاء.
عودة إلى عالمنا العربي الذي يبدو عصيا ً عن سماع األخبار
(بالطبع بعضه ال كله) ،غير مستجيب للمتغيّرات التي أحدثها
الوباء ،حيث يتحالف السياسي المفرط في قضايا شعبه وأهله
مع رجل المال الفاسد والجشع في ثنائية شيطانيّة ،األول يريد أن
يبقى جالسا ً على كرسيه وبالتالي االستمرار في خدمة مشاريع
أعداء بلده ويجد في هذا الوباء دثارا ً له والثاني يجد في الوباء
فرصة لتحقيق أرباح ومكاسب .ال يوجد ما يشير إلى أنّ تغيّرا ً في
أخالق وعقول ومسلكيات هؤالء قد طرأ عليه أيّ تغيّر او تبديل،
يترصد بالجميع حاكما ً ومحكوماً ،غن ّيا ً وفقيراً ،وهو
برغم انّ الموت
ّ
ال يجد فرقا ً في مذاق رئتي األمير تشارلز ورئتي أيّ مواطن صيني او
إيطالي أو غيره ،ال فرق أبدا ً في الطعم والمذاق.
الكورونا تفتك بالعالم ،ولكن الحرب على اليمن وقد دخلت عامها
السادس ال تزال تستعر وتزداد ضراوة وال نية على ما يبدو إليقافها،
برغم انّ أكالفها قد تجاوزت نصف تريليون دوالر ،فهل مَن تح ّمل
هذه األكالف في هذه الحرب القذرة والظالمة يرغب او يقبل أن يدفع
جزءا ً ولو بسيط منها إلغاثة المليار محاصر في معزله الصحي أو
بيته؟ أو إلنتاج أدوية ولقاحات لمعالجة المصابين؟ واليمن ليس
إال مثاال ً لما يجري في فلسطين المحتلة وغزة المحاصرة وسورية
وليبيا التي ال يزال اإلنفاق على تدميرهما على أشدّه.
وإذا كان ما تقدّم عن أهل السياسة فماذا عن حلفائهم وشركائهم
من وحوش المال؟ يتداول الناس مقارنة بين هؤالء وبين مص ّمم
أزياء إيطالي تب ّرع بمعظم ثروته لحكومته إلنقاذ أهله وشعبه فيما
مواطنته ممثلة األفالم اإلباحية تتب ّرع بستين مليون يورو للسبب
ذاته .أثرياؤنا لم يتب ّرعوا إال بالفتات ولذ ّر الرماد بالعيون ،فك ّل ما
سمعناه عن كرمهم وعطائهم في هذه األزمة يق ّل كثيرا ً عما تب ّرعت
به مومس إيطالية تفوقهم شرفا ً وعفة وكرما ً وعطاء وانتماء لبلدها
ولشعبها .ال يفكر هذا النوع إال بكيفية االستفادة من األزمة ولتحقيق
مزيد من الربح ،ولنضرب مثال أنّ إحدى شركات الخلوي في بالدنا
والتي تحقق سنويا ً أرباحا ً خرافية ،فبدل أن تقدّم يد العون أخذت
ترسل رسائل  smsلزبائنها لالشتراك في تطبيق مدفوع الثمن:
اعرف آخر أخبار الكورونا.
هكذا يبدو العالم من حولنا ...إفالس وانكشاف أنظمة لطالما
تغ ّنت بالقيم والمبادئ السامية ،نراها بأ ّم العين تتم ّرغ قيمها
المزعومة في أوح��ال الوباء بشكليه الفيروسي والقيمي ،وفيما
أنظمة لطالما اتهمت م��ن قبل الفريق األول بشموليتها وع��دم
احترامها لإلنسان ،نراها ترتقي وتسمو على آالمها وجراحها وتقدّم
لشعوبها وللعالم خدماتها .وهكذا يبدو شرقنا الذي لم تصل إلى
أسماع بعض قادته أخبار الوباء ،فواصلوا حروبهم العبثية لقتل
أهل فلسطين وسورية واليمن وليبيا تاركين للوباء مهمة قتل مَن
لم يقتلوه بأيديهم وأسلحتهم.
فلسطيني مقيم في الضفة الغربية.
*سياسي
ّ
ّ
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ثقافة وفنون
�إ�ضاءة

تج ّنب ًا لك�رونا ...الم�ؤ�س�سة العامة لل�سينما ُتطلق مبادرة «ال�سينما في بيتك»

بالمناعة الروح ّية – الماد ّية
نق�ضي على المحن والأوبئة ()1
} يوسف المسمار*
عندما يفقد المرء المناعة الداخلية العقلية والنفسية تسوء
المناعة الخارجية حتى ولو كانت صحته الجسدية كاملة وال
يهدّده أي مرض أو وباء ،وكذلك يحصل للجماعة عندما تخسر
مناعتها الذاتية التي هي وعيها الجماعي ،وكذلك أيضا ً يصيب
األمة عندما تفقد ذاتيتها العامة ووجدانها القومي االجتماعي
فتنتشر الفوضى ،ويسود االضطراب ،وتسوء األحوال الخاصة
والعامة ،وتختلط على فاقدي المناعة األم��ور فيرون الخطأ
صوابا ً والصواب خطأً.
وهذا ما يحصل هذه األيام لألفراد والجماعات واالمم في مناخ
الوضع العالمي الذي اضطرب وانهار بأخبار فيروس كورونا،
ويكاد يضيع في األوهام التي تجلب الويل والتعاسة وكأن موجد
هذا الكون تخلى عن حمايته له ،وغضب على مخلوقاته ،وجيّر
سلطاته لفئات انتهازية لتحكم باسمه على لسان أفراد يأتون
ويذهبون ،وحكومات تتشكل وتتبدل ،ودو ٍل تظهر وتدول.
وكل ما يحدث هذه األيام وما حصل في الماضي وما سوف
يحصل في مقبل األي��ام يدل على ان أباطرة طغاة مهووسين
حكموا امبراطوريات ودوال ً ظالمة فقدوا مناعتهم العقلية
النفسية الداخلية فسقطوا في هاوية الفناء العميقة وال رجوع
لهم ولو أجمع كل طغاة العصور على تلميعهم ،واالعتذار عنهم،
واالستغفار لهم.
وفقدان المناعة الداخلية العقلية والنفسية هي الداء الوبيل
المميت الذي ال عالج له وال دواء وال أطباء وال مالئكة وال شياطين
وال سحرة وال مشعوذين ،ألن فقدان المناعة الداخلية هو غياب
مكارم األخ��الق الذي يعني الموت األب��دي وليس الموت اآلني
الذي يعني النوم الذي تطيح به اليقظة ،وأضغاث األحالم التي
يطردها الواقع.
فاإلمبراطورية التي تنبّه لسقوطها واستشرف سقوطها
عالم االجتماع والفيلسوف السوري أنطون سعاده في شهر
نيسان سنة  1924في مقال له في مجلة المجلة في سان باولو
البرازيل ،بقوله :
«نعتقد أن الشيء الوحيد الذي كان ينقص األميركيين في
سورية هو إيجاد أمور ُتن ّفر السوريين منهم وتحملهم على كرههم.
فكل ما قام في الماضي من األمور المقصودة وغير المقصودة
لتحويل السوريين عن محبتهم لألميركيين كانت نتيجته
الفشل ،أما اآلن فاألميركيون أنفسهم نجحوا وكان نجاحهم باهرا ً
جداً »...الى أن يقول في مقاله الذي جاء تحت عنوان «سقوط
الواليات المتحدة من عالم االنسانية األدب��ي»« :وغدا ً إذا القى
األميركيون من الوطنيين السوريين إعراضا ً ونفورا ً فقد ال يمنعهم
بالتوحش والهمجية وأن ينسبوا
شيء من أن يتهموا السوريين
ّ
إليهم كل فرية هم براء منها .مَن يمنعهم؟ أضمائرهم وقد ماتت؟
تحجرت؟ أعواطفهم وقد اضمحلت؟ أأدمغتهم وقد
أقلوبهم وقد
ّ
نضبت؟ أإنسانيتهم وقد أمحلت؟ أنوابغهم المصلحون واألرض
خالء منهم اآلن؟ ال .ال شيء يمنعهم وغ��دا ً يسجل التاريخ ان
الواليات المتحدة العظمى قد سقطت من عالم اإلنسانية األدبي
كما سقطت فرنسا العظمى ،ولتكن الواليات المتحدة على ثقة من
أن الدوالرات مهما كثرت وفاضت فهي ال يمكنها أن تعمي بصيرة
التاريخ»؛ ال��ذي أص��در حكمه العادل على الواليات المتحدة
فقال سعاده« :في الساعة التي أمضت الواليات المتحدة صك
المصادقة على استعمار فرنسا لسوريا مع ما تعلمه بما يح ّل
بسوريا من ويالت ذلك االستعمار أمضى التاريخ حكمه وسقطت
الواليات المتحدة سقوطا ً أدبيا ً مخجالً وستظل الواليات المتحدة
ساقطة الى يوم يُغيّر فيه األميركيون ما بأنفسهم».
لقد كان سقوط دولة الواليات المتحدة من عالم اإلنسانية
األدبي بسبب فقدان المناعة الداخلية العقلية والنفسية ،وفقدان
هذه المناعة هي المؤشر الذي ال يخطئ في تشخيص المرض
الوبيل الذي يؤدي الى السقوط المادي بعد السقوط الروحي،
وبالسقوط الروحي  -المادي تسقط الحضارة اإلنسانية وال تنفع
كل ادوية المسكنات والمخدرات والمم ّوهات والمضلّالت على
الصعيد المادي ،وال ندوات الندم وكثرة الدعاء وإقامة الصلوات
واالبتهاالت واالستغفارات والحلقات الروحية الصوفية على
الصعيد الروحي .فما فات انقضى ومَن مات لن يعود الى الحياة
ووحدهم ذوو المناعة الروحية العقلية النفسية لديهم المناعة
المادية الجديرة بممارسة البطولة الصراعية التي تقهر الصعاب
وتتغلّب على المحن وتستم ّر في االستفادة من دروس األزمنة،
وتتعظ بها وتنبّه الناس ال��ى طريق الحياة القويم .طريق
الحقائق ال الخوارق .طريق األفعال العظيمة التي تسبق وترافق
األق��وال الحكيمة .طريق البناء الروحي السليم ال��ذي يحفظ
البناء المادي سليماً .طريق االرتقاء اإلنساني المادي  -الروحي
المتماسك وال��ذي ال تخترقه الجراثيم والفيروسات والسموم
فتضعف مناعته ،وليس لآلفات واألوبئة طريقة للوصول اليه
وتفتيته وتعفنه وتآكله من داخله.
لقد جاء يسوع الناصري وليس يسوع النصارى ليعلمنا
أن البناء السليم يقوم على المحبة وليس على بث الكراهية
وممارسة الظلم ،وأن الكنائس تكبر بالقلوب الكبيرة ال ُمحبة
وليس بالحجارة الكبيرة.
وج��اء محمد الصادق األمين على خطى يسوع الناصري
وليس محمد المسلمين ليدربّنا على إشادة البنيان المرصوص
الذي يُشاد بالرحمة وليس باألحقاد والفتن ،وان المساجد تع ّمر
بمكارم األخ��الق وليس بضخامة األبنية والزخرفات وأعمدة
الرخام.
وعقيدة العقائد الصالحة القومية االجتماعية اإلنسانية تقول
وتمارس بصدق وأمانة االخ��اء القومي االجتماعي اإلنساني
الحضاري فال تنغلق بوطنية خانقة ،وال تنعزل بقومية منغلقة،
بل تمارس وتقول وتحيا بقومية اجتماعية انسانية منفتحة على
جميع األوطان وجميع األمم بفكر يُحيي ويُنعش ويفتح آفاقا ً
لمحبة أوسع ،ورحمة أشمل وإخا ٍء أكثر حبا ً ورحم ًة وانسجاما ً
وتعاونا ً على الحق والخير والجمال بين الناس جميعا ً على
اتساع الكوكب الذي نعيش عليه والذي هو نقطة انطالقنا الى
أي كوكب آخر تمكننا قدراتنا من الوصول اليه.
إن رواج قصة أو كذبة فيروس كورونا ليست سوى نوع
اصطناعي مبت َكر م��ن علوم التضليل والتعمية اإلعالمية
وتخويف الناس بإنتاج سموم ت ّم تصنيعها في المختبرات
األميركية وغير األميركية لتسويق تجاري لبعض أن��واع
األدوية في الواليات المتحدة بمشاركة الحركة الصهيونية في
صناعتها.
وت��اري��خ ابتكار األس��ال��ي��ب وال��وس��ائ��ل وصناعة السموم
واستخدامها لتصفية المعارضين والمهددين لثقافة األنانية
ونهج المطامع الخصوصية الالإنسانية حافل بهذه االبتكارات
والصناعات.
فتدمير الحضارة والمدن الراقية في بالدنا في بعلبك وصور
وصيدا وبيروت وجبيل وأوغ��اري��ت وقرطاجة وبابل وأشور
ونينوى وتدمر ودمشق وحلب وف��ي ه��ذه األي��ام في ووه��ان
الصينية ،والتخلّص من رسل الحضارة وعباقرة أمتنا ونوابغها
وعظمائها من أليسار ونبوخذ نصر وزنوبيا ويسوع ومحمد
همجي
وعلي بن أبي طالب والحسين وأنطون سعاده هو عمل
ّ
توحشي يدل على النفسيات األنانية الجشعة البغيضة الحاقدة
ّ
على كل ما هو إنساني وأخالقي كريم.
إن الكائنات الحيّة المنظورة وغير المنظورة ليست من
خلق بشر ،بل من خلق القدرة اإللهية التي أوجدت الحياة على
الحيّة فوائدها ومنافعها في اتزان وتوازن
األرض ،وللكائنات ّ
الحياة وسالمتها على هذا الكوكب .أما كل ما يستطيعه البشر
هو اكتشاف وتركيب وتصنيع السموم المؤذية او المخدّرة
او المعطلة للتوازن الحياتي وايجاد االضطراب بين الكائنات
الحيّة.

* مدير عصبة األدب العربي المهجري في البرازيل .كتبت في
 25آذار .2020
يتبع جزء ثانٍ غدا ً

} دمشق � آمنة ملحم
تماشيا ً مع اإلجراءات االحترازية للوقاية من فيروس
كورونا ،وسعيا ً لنشر الثقافة السينمائية ،وحرصا ً
على التواصل الدائم مع محبي السينما ،خصوصا ً
من ينتظرون متابعة جديد السينما السورية ،أطلقت
المؤسسة العامة للسينما ُمبادرة «السينما في بيتك»
والتي تتيح من خاللها ُمشاهدة عدد من أحدث إنتاجاتها
السينمائية من األفالم الروائية الطويلة بشكل مجاني
عبر منصة فيميو « ، »vimeoوأول األفالم المعروضة
«درب السما» و»أمينة».
وحول الهدف من هذه المبادرة لفت مراد شاهين
المدير العام للمؤسسة العامة للسينما في بيان
للمؤسسة حصلت «البناء» على نسخة منه ،بأنه
وتجاوبا ً مع توجيهات الحكومة وق���رارات رئاسة
مجلس ال���وزراء في ما يتعلق بضرورة الوقاية من
الحالة الوبائية المنتشرة في العالم وحرصا ً على
سالمة المواطنين في سورية وحمايتهم ،ورغبة من
المؤسسة العامة للسينما بالمساهمة في تسهيل فترة
بقاء الناس في بيوتهم ،وانطالقا ً من واجبها الوطني
تجاه المجتمع السوري في هذه الفترة الزمنية الدقيقة
والحرجة ،تقوم بعرض أفالمها عبر اإلنترنت إلتاحة
مشاهدتها أمام فئات المجتمع كافة ،رغبة منها بأن

تكون أفالم المؤسسة العامة للسينما عامالً مساعدا ً
ومفيدا ً للمواطنين وخاصة المهتمين بمتابعة األفالم
السينمائية خالل هذه المرحلة التي يش ّكل فيها البقاء
في البيت حاجة مجتمعية ووطنية مهمة للغاية.

جوائز في مهرجان االسكندرية السينمائي هي :جائزة
أفضل سيناريو عن مسابقة األفالم الدولية في مسابقة
األفالم الطويلة ،جائزة «نور الشريف» ألفضل فيلم،
جائزة أفضل ممثل للفنان أيمن زيدان.

فيلم «درب السما» إخ��راج جود سعيد ،سيناريو
جود سعيد وأيمن زيدان مع سماح القتال ورامي كوسا.
تمثيل :أيمن زيدان ،صفاء سلطان ،محمد األحمد ،جابر
جوخدار ،نوار يوسف ،جرجس جبارة ،ربى الحلبي،
نور علي ،عوض قدرو ،رامي أحمر ،لؤي النوري ،حسن
دوبا ،حسين عباس ،رسل الحسين ،هبة زهرا ومرح
حسن.
تدور أحداثه زمن الحرب الكونيّة على سورية ضمن
إطار تراجيدي ممزوج بالكوميديا السوداء ،متناوال ً
حكاية عائلة تهجر مكان إقامتها قسرا ًمرات عدة ،ويجمع
بين أفرادها اإلصرار على الحياة واالنتصار على الذات
وكسر الخوف وتحدّي رغبة اآلخر بإنهاء وجودها ،وقد
سعى المخرج عبر الفيلم إلى حياكة المشاهد بريشة
تفيض شاعرية حتى في أش ّد اللحظات قسوة ،بكل ما
زخرت به من دالالت تحفر في عمق الروح والوجدان،
فبقدر ما حمل الفيلم من رومانسية وحب وأمل بقدر ما
مآس وقسوة وألم .وسبق للفيلم أن نال ثالث
حمل من ٍ

فيلم «أمينة» إخراج أيمن زي��دان ،سيناريو سماح
قتال وأيمن زيدان ،تمثيل :نادين خوري ،لينا حوارنة،
قاسم ملحو ،رام��ز أس��ود ،جود سعيد ،ح��ازم زي��دان،
كرم الشعراني ،بيدروس برصوميان ،نجاح مختار،
لمى ب��دور ،محسن عباس ،عبد اللطيف عبد الحميد
(ضيف ش��رف) .ويرصد الفيلم حياة سيدة رفضت
أن تهزم ،فقاومت ضربات الدهر بقوة وتصميم ،رغم
اآلالم والمخاطر التي تحيط بها وبحياة أسرتها ،فمن
االبن المقعد الذي خلفته إصابة حربية نزفا ً وجدانيا ً
ومعيشيا ً في حياتها ،البنة شابة تكون عرضة لمطامع
رجل متنفذ في قريتها ،ألخيها الذي يهم دائما ً بنهبها
مالياً ،وكأن هذه السيدة القوية وبآلتها التي تستخدمها
لتدوس القمح وتفصل حبه عن قشره ،ما هي إال حبة
قمح تحت نورج الحياة ،وسبق للفيلم أن نال جائزة
السالم في مهرجان فجر في إيران.
يُذكر أن كل فيلم سيبقى متاحا ً للمشاهدة لمدة
أسبوع.

«درب السما»

«أمينة»

مبادرة ف ّنية ت�ع�يّة بالأل�ان والر�س�م بعن�ان «راح نر�سم»
} خزامى القنطار
مبادرة فنية هادفة أطلقتها الفنانة التشكيلية سارة
حاتم تحت عنوان «راح نرسم» بأنامل شباب أرادوا
التعبير عن مسؤوليّتهم بنشر الوعي للتصدّي لفيروس
كورونا المستجدّ.
المبادرة التي تض ّم مجموعة من طالب كلية الفنون
الجميلة في السويداء تأسست عبر وسائل التواصل
االجتماعي إلشغال الطالب فترة العطلة بأشياء مفيدة
ومسلّية وال سيما في الظروف الراهنة التي تم ّر بها
البالد.
ولفتت حاتم إلى أن فكرة المبادرة تنطلق من تعزيز
ثقافة التط ّوع في حياة الشباب من منازلهم بنشر
الوعي عبر األل��وان والفنون وال��رس��وم واسكتشات
هادفة لتكريس رسالة الفن اإلنسانية والجمالية
بخدمة المجتمع.
هذه المبادرة توسعت وانضم إليها مجموعة من
الفنانين والهواة حسب حاتم حيث شارك كل منهم
بأسلوبه لنقل رؤيته برسومات توعوية تناولت دور
األطباء ومنظمة الهالل األحمر في التصدي لفيروس
كورونا متضمنة العديد من شعارات الوقاية وأهمية
البقاء في المنازل وارتداء الكمامات والتعقيم والنظافة.
وجسد عدد من طالب الكلية طبيعة صامتة مضيفين
ّ
إليها بعض الجمل والشعارات الهادفة ومنهم مَن
شارك بالكاريكاتير والتصاميم اإلعالنية على أمل إقامة

معرض خاص بهم في مستقبل قريب.
الفنانة التشكيلية همسة شلهوب إحدى المشاركات
بالمبادرة أوضحت أن الهدف من مشاركتها تقديم شيء
ولو بسيط في هذه األزمة التي نم ّر بها جميعا ً وتأكيدا ً
على دور الفنانين التشكيليين الفاعل في المجتمع
بنشر الوعي االجتماعي والصحي وتحذير المواطنين
من العدوى بفيروس كورونا بأسلوب جديد يحمل
لمسات إبداعيّة وجماليّة بنشر رسوم توضيحية عن

كيفية الوقاية والتعقيم.
وعبّر مشاركون آخرون عن سعادتهم بالمشاركة
التي ك��ان لها ص��دى بين جيل الشباب على مواقع
التواصل االجتماعي وساعد الطالب على البقاء في
المنزل وتقديم أفكار إيجابية للتصدي للفيروس ،كما
ترسخ
بيّنت لميس عصفور التي اعتبرت أن المبادرة ّ
ربط الجامعة بالمجتمع وتساعد الشباب على تطوير
مهاراتهم وتدريبهم لتحمل المسؤوليات.

حب بين ميالد ي��سف ونادين تح�سين بيك
ق�سة ّ
في «بعد عدة �سن�ات»
قبل عامين ،التقى الممثالن السوريان ميالد يوسف و
نادين تحسين بيك في مسلسل «روزنا« ،للمخرج عارف
الطويل ،وسجال قصة حب قوية بين «أنور» و»ديما».
وخ��الل هذا العام ،ستعاد قصة الحب ه��ذه ،ولكن
بسيناريو مختلف بين هذين الممثلين ،اللذين انضما إلى
مسلسل «بعد عدة سنوات« ،لكنهما لم يصورا مشاهده،
وربما ال ي��ص��وران إال إل��ى ما بعد رمضان بعد قرار
الحكومة السورية ،بإيقاف تصوير جميع المسلسالت

بسبب فيروس كورونا.
وللمصادفة ،يجتمع االثنان أيضا ً هذا العام بمسلسل
آخر هو «سوق الحرير« ،المق ّرر عرضه في رمضان ،في
حال تم استكمال تصويره.
و ُي��ع� ّد «بعد ع��دة س��ن��وات» العمل ال��راب��ع لنادين
تحسين بيك بعد «عهد الدم« و»سوق الحرير» و»ما بين
وحب» ،بينما يعتبر العمل الثالث لميالد يوسف
حب
ّ
ّ
بعد «سوق الحرير» و»حوا».

متابعة ت�س�ير م�سل�سل «هجمة ّ
مرتدة»
الرم�ساني
للحاق بال�سباق
ّ

مبادرة «اأفالمنا»..
�ساهدوا اأفالم ًا عرب ّية مجان ًا

أطلقت «الجمعية الثقافية بيروت دي سي»،
ب��االش��ت��راك م��ع مجموعة م��ن المخرجين العرب
السينمائية العربية ،مبادرة «أفالمنا».
والمؤسسات ّ
ّ
وتقوم المبادرة على طرح مجموعة من األفالم يمكن
مشاهدتها مجانا ً ولفترة محدودة.
وقالت الجمعية إن مبادرة «أفالمنا» تأتي في ظل
الصعبة واالستثنائية» ،التي نم ّر بها جراء
«األوقات ّ

تفشي فيروس «كورونا» ،آملة «استمرار هذه المبادرة
حتى بعد انقضاء األزمة».
ومن األفالم المتوفرة حاليا ً مع ترجمة انجليزية:
«سمعان بالضيعة» لسيمون الهبر (لبنان ،)2008 -
و»شهيد» لمازن خالد (لبنان  ،)2017 -و»وج��ه أ
 /وجه ب» لربيع مر ّوة (لبنان « ،)2002 -قبل ما
أنسى» لمريم مكيوي (مصر.)2018 -

يواصل الممثل المصري أحمد عز تصوير مشاهده
في مسلسل «هجمة مرتدة« ،للحاق بالعرض في شهر
رمضان المقبل ،ويتحدّى بذلك األجواء المتوترة بسبب
فيروس كورونا.
صناع المسلسل على االلتزام بكافة إجراءات
ويعمل ُ
التعقيم في أماكن التصوير ،للوقاية من انتشار الفيروس،
س��وا ٌء بارتداء الكمامات الطبّية واستعمال المعقمات

بشكل دائ��م ،ويأتي استمرار التصوير لضيق الوقت،
وعدم وجود فرصة للتوقف مع اقتراب شهر رمضان.
المسلسل من بطولة أحمد عز ،هند صبري ،ماجدة
زكي ،هشام سليم ،نضال الشافعي ،مايان السيد،
ن��دى م��وس��ى ،ي��وس��ف عثمان ،خ��ال��د أن���ور ،هاجر
الشرنوبي ،ومحمد جمعة ،من تأليف باهر دويدار،
وإخراج أحمد عالء.
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هذا األسبوع يطغى على حديث الجمعة ما يطغى على العالم ،إنه فيروس ورياضيات الكالم بعض من خبرات الحياة وحكم التجارب ،وقالت له في
ك��ورون��ا ش��اغ��ل ال��دن�ي��ا وال �ن��اس ،ب�م�ق��االت وق� ��راءات ووج��دان �ي��ات ،وفي زمن الكورونا والعودة للقديم من الحب والحياة ،ومختصر مفيد عن حزب
الصباحات اليمن الصامد الحاضر يستحق في ذكرى العدوان كل صباح ،الله الذي ال ينشغل في زمن الكورونا كما في زمن الحروب المتع ّددة.

�صباحات

مخت�ضر مفيد
حزب اهلل ال ين�ضغل
 في مطلع العام  2015وتمدّد داعش في الذروة والهجوم التركي شمال سورية يسطوعلى محافظة إدلب ويضعها عهدة بيد جبهة النصرة ،وحزب الله يقاتل على كل الجبهات
السورية مع الجيش السوري وفصائل المقاومة ،وقبل أن تتموضع روسيا في خنادق
المواجهة ،اعتقد اإلسرائيليون أن حزب الله المنشغل بالحرب في سورية فرصتهم لتغيير
قواعد االشتباك وكسر موازين الردع ،فخرجوا إلى صيدهم ،يغتالون المقاوم جهاد عماد
مغنية في عملية القنيطرة.
جاءت عملية مزارع شبعا الشهيرة كر ّد على عملية القنيطرة لتلزم العدو بالقول إنهّ
مصاب وجريح ومتألم ،لكنه
سيعض على الجرح ومنعا ً للتصعيد ،وجاء الكالم األميركي
معبراً ،برسالته لقادة الكيان عن الضربة المؤلمة ولكن التي ال تبرر الذهاب إلى الحرب ،لكن
األهم في الدرس الذي صاغه حزب الله هو ما كان قاله أمينه العام السيد حسن نصرالله عن
أن الحزب ال ينشغل ،وأن جهوزيته للحرب في سورية ال أثر لها على جهوزيته في مواجهة
كيان االحتالل.
 -قبل أيام أعلن السيد حسن نصرالله أن الحزب أعلن التعبئة لطاقاته ومقدراته لمساعدة الشعب

والدولة على مواجهة العدو المتغلل والمتسلل «فيروس كورونا» .وقبل يومين أعلن رئيس المجلس
التنفيذي للحزب السيد هاشم صفي الدين شكل هذه التعبئة مفصال بتوزع أكثر من عشرين ألفا ً من
أطباء وممرضين ومهندسين في جبهات المواجهة كاشفا ً عن تصنيع أجهزة تن ّفس إصطناعي من
الفرق الفنية في الحزب ،وعن قيام متط ّوعيه بحمالت تعقيم لمئات البلدات والقرى.
 مرة أخرى يأتي خبر عن اإلعالم اإلسرائيلي بإسقاط طائرة شراعيّة يقولون إنها لحزبالله ومصدرها جنوب لبنان ،وبمعزل عن صحته ،وسواء كانت طائرة شراعية أما طائرة ورقية
يلعب بها أحد أطفال القرى المتاخمة للشريط الشائك الذي يفصل الجنوب اللبناني عن فلسطين
المحتلة ،وسواء كان االحتالل قد أسقطها أم ال ،فإن الخبر يقول إن حزب الله ال ينشغل أبداً ،وإن
ما يرصده للمواجهة مع االحتالل من مقدرات وخطط ومشاريع ال تتاثر بأي جبهة مواجهة أخرى
مهما عظمت .فهو حزب مهام كثيرة ،لكنه أوال ً وأخيرا ً حزب المقاومة وحزب للمقاومة.

ناصر قنديل

كورونا بين فو�ضى التاأويالت والتحليالت والواقع ال�ضعب
كثيرة هي السرديات التاريخية التي أحاطت باألزمات
الصحية واألوب �ئ��ة ،فالتاريخ يذكر لنا أم��راض�ا ً وبائيّة
ح �ص��دت ف��ي ط��ري�ق�ه��ا م��الي�ي��ن ال �ب �ش��ر ،ف�ك�ت��ب التاريخ
وم��ؤرخ��وه��ا دون ��وا ف��ي كتاباتهم أوب �ئ��ة مثل الكوليرا
وال �ي��رق��ان وال �س��ارس وأوب �ئ��ة ال�خ�ن��ازي��ر وال�ط�ي��ور وال�
- HIVنقصان المناعة المكتسب ،وقد س��ارع الناس
وك��ذا األجهزة الصحيّة إلى اتخاذ تدابير فردية تتغلب
على تلك التدابير الجماعية ،فضالً عن اإلحاطة بالوباء
وتأطيره دون الدخول في نظرية المؤامرات.
فالعالمة ال�ف��ارق��ة ك��ان��ت ف��ي تلك الفترة ع��دم وجود
وسائل اتصال وانترنت ،األمر الذي ساهم إلى حد كبير
بالح ّد م��ن فوضى التحليالت وتأثيرها على الشعور
العام.
اليوم يبدو المشهد ُمختلفا ً كلياً ،حيث إن االنترنت
ووس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ،هما أح��د أه��م وسائل
ال�ح��روب ف��ي العصر ال�ح��دي��ث ،حتى أن أي فكرة ُيراد
إيصالها بطريقة عجائبية ،تجد طريقا ً لها ضمن تلك
الوسائل دون حسيب أو رقيب ،ودون حتى تدقيق في
مصداقيتها أو تأثيرها العام ،لتصبح بذلك هذه الوسائل
أداة خوف وترهيب وقلق يعتري الشعوب وليس األفراد
فحسب.
وم��ن الواضح أن فايروس كورونا مثله مثل العديد
من االوبئة ،إال أن مميزاته التي رافقتها وسائل االتصال
االجتماعي ،جعلت منه أداة تفجير اقتصادي وسياسي
ومالي واجتماعي.
وه �ن��ا ال ن�ن�ك��ر إط ��الق� �ا ً خ��ط��ورة ف ��اي ��روس ك��ورون��ا

وتهديداته التي ُتصيب بنية أي مجتمع ،لكن في الوقت
ذاته ،ال ُيمكننا أن ننكر بأن الشعوب العربية ودول العالم
الثالث ،ليست ُمهيئة بالقدر الكافي للتعامل مع األخبار
المقبلة عبر الشبكة العنكبوتية ،وحتى ان الحكومات في
هذه الدول تفتقر إلى طريقة ُيمكن من خاللها الحد من
تأثير هذه الوسائل ،نتيجة العديد من التحديات السياسية
واألمنية التي تواجهها ،وذلك بخالف الشعوب األخرى
التي فرضت عليها أنماط الحياة والمجتمع وعيا ً أكبر لما
يتم تسويقه في اإلنترنت.
ب��ال �ع��ودة إل��ى ف��وض��ى التحليالت وال �ت��أوي��الت التي
ت��راف��ق ف��اي��روس ك��ورون��ا ،يمكننا أن نستشف الواقع
ال�ص�ع��ب ال ��ذي ُت �ع��ان��ي م�ن��ه ب�ع��ض ال� ��دول .وه �ن��ا لسنا
بصدد مناقشة أي ت��أوي��ل ج��اء ُم��راف�ق�ا ً لتفشي الوباء،
أو مسؤولية واشنطن أو بكين أو أي دول��ة أخ��رى عن
تفشيه .فالفايروس بات واقعا ً على الجميع ،ولكن في
هذه الجزئية ،هناك فروقات تفرض نفسها في طرائق
مواجهة الفايروس ومعالجته.
ف ��ال ��دول ال �ع �ظ �م��ى ل��دي �ه��ا أرص�� ��دة م��ال �ي��ة وم��ؤون��ة
وم �خ �ت �ب��رات أب��ح��اث ،وش �ب �ك��ات أم���ان م��ال �ي��ة وصحية
ومؤسسية ،وشعوب عالية التعليم والعلم.
ون �ش��اه��د ال �ي��وم أم��ام �ن��ا ال�ح�ش��د ال�ك�ب�ي��ر المؤسسي
والصحي والمالي للرئيس األميركي ترامب ورؤساء
فرنسا وانكلترا وأوروب ��ا ،لموجهة وب��اء ك��ورون��ا .في
حين أن الدول الفقيرة والناميةُ ،تعاني في كيفية احتواء
الفايروس وتأطيره ،في ظل تردي الواقع االقتصادي
والخدمي والصحي ،لكن في المقابل من ال��واض��ح أن

الدخول في نظريات تحليلية ُمخيفة ،وبثها على منصات
التواصل االجتماعي ،ساهم وع��زز تلك المخاوف في
ال ��دول الفقيرة وال�ن��ام�ي��ة ،رغ��م ان ماهية أي فايروس
ُيمكن التغلب عليه عبر إج��راءات فردية بسيطة تعتمد
على معايير النظافة الشخصية ،ف�ض�الً ع��ن إج��راءات
وقائية معمول بها عالمياً.
من جديد يبدو النظام العالمي وكأنه في قارب يغرق
روي� ��دا ً روي� ��داً ،ح�ي��ث إن ال�ف�ش��ل ال�ج��زئ��ي ف��ي مواجهة
فايروسات خطيرة ،يدق ناقوس الخطر لما هو مقبل.
وه��ذا األم��ر من شأنه أن يجعل العالم يعيش تجارب
أخرى وشيكة ،كما أن مخاطر التغيرات المناخية التي
تنكرها كثير م��ن ال��دول المتقدمة ،لمصلحة السيطرة
ال�ص�ن��اع�ي��ة ،م��ن ش��أن��ه أن ي�ل�ق��ي بكثير م��ن التحديات
األخرى.
ومن الضروري في هذا اإلطار تبادل القدرات وإقصاء
األنانية ،ألنها ستبني الصراحة الكاملة التي يقوم على
أساسها نظام عالمي يعبر عن الندية ،ويستبعد التكاذب،
ال��ذي يبدو أن��ه ال ينسج س��وى القصص الخرافية على
النمط األوروبي.
وك ��ورون ��ا ه��و أي �ض �ا ً ق �ص��ة خ��راف �ي��ة ب��إط��ار واقعي
ُيسوقها الغرب عموما ً ُتجاه دولنا الغارقة في النزاعات
السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية ،دون
تعزيز فكرة الوعي بوصفها سالحا ً للح ّد من النظريات
اآلتية عبر النظام العالمي ذي الرأس األميركي.

الدكتور حسن مرهج

فورين اأفيرز :كورونا ربما يعيد ت�ضكيل النظام العالمي
أورد مقال لكاتبين بموقع فورين أفيرز أن الصين تناور
حاليا ً لتحظى بقيادة العالم في الوقت الذي تفشل فيه الواليات
المتحدة مع تح ّول وباء كورونا المستجد إلى حدث عالمي.
وأوضح الكاتبان األميركيان كورت م .كامبل وروش دوشي
أنه في الوقت الذي ُتعتبر فيه النتائج الجيوسياسية لكورونا
ثانوية مقارنة بالنتائج على صعيد الصحة والسالمة ،فإن
النتائج الجيوسياسية ستأخذ أهمية كبيرة على المدى
الطويل ،خاصة بالنسبة للوضع الدولي للواليات المتحدة.
وأشارا إلى أن النظم العالمية تميل إلى التغ ّير التدريجي
بداية األمر ،ثم تتغيّر بالكامل في لحظة واحدة .ففي عام 1956
كشف تدخل فاشل في قناة السويس اضمحالل بريطانيا
العظمى وسجل نهاية نفوذ المملكة المتحدة كقوة عالمية.
وقاال إن صناع القرار في أميركا يجب أن يعوا أن واشنطن إذا
لم ترتق لمستوى التحدي الراهن ،فإن وباء كورونا سيسجل
«لحظة سويس أخرى».

فقدان الثقة

وأض��اف��ا أن��ه م��ن ال��واض��ح اآلن أن واشنطن فشلت في
استجابتها األولية للوباء ،فالمؤسسات األميركية الرئيسية
من البيت األبيض ووزارة الخارجية إلى وزارة األمن الداخلي
ومراكز السيطرة والوقاية من األمراض قد هددت ثقة الناس
بقدرة وكفاءة الحكم األميركي.
ودلف الكاتبان بعد ذلك إلى توضيح مظاهر الفشل األميركي
مستشهدين بالتصريحات والتغريدات الرسمية ليقوال إنها
زرعت الشكوك ونشرت عدم اليقين وسط عامة الناس وإن
القطاعين العام والخاص أثبتا أنهما غير مستعدَين لمواجهة
الوباء بالمعدات الضرورية للفحص وما بعد الفحص.
ّ
ضخم ،على المستوى الدولي ،نزعات
قاال أيضا ً إن الوباء
ترامب الفردانية المعروفة ورغبته في العمل بمعزل عن
المجتمع الدولي وكشف عجز واشنطن في قيادة العالم.

فشل أميركا

واستمرا يقوالن إن وضع أميركا كقائدة للعالم خالل العقود
السبعة الماضية بُني ليس على الثروة والقوة فقط ،بل أيضا ً

على الشرعية الناتجة من جودة الحكم األميركي ،وتسهيل
تزويد العالم باحتياجاته ،والقدرة والرغبة في حشد وتنسيق
االستجابات الدولية لألزمات ،وإن وباء كورونا يختبر حاليا ً
العوامل الثالثة للقيادة األميركية ،وحتى اليوم فشلت واشنطن
في االختبار.
وقارن الكاتبان أداء أميركا «الفاشل» بأداء الصين تجاه
الوباء ،حيث قاال إن األخيرة تحركت بسرعة لتستفيد من
الثغرات التي صنعتها األخطاء األميركية وتمأل الفراغ وتضع
نفسها في قيادة العالم لمواجهة كورونا.
وس��رد كامبل ودوش��ي تفاصيل تعثر الصين في بداية
التعامل مع الوباء بالتكتم وتزوير المعلومات خالل يناير/
كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين ،ثم نجاحها في
نهاية األمر في مارس/آذار الحالي في السيطرة على كورونا
وحصولها على اعتراف العالم بتجاوز كارثة وصفها البعض
ب� «تشيرنوبل جديدة» و»تيانانمن».

الصين قيادة صاعدة

وضرب الكاتبان مثالً بالعروض الصينية التي يتم الترويج
لها بشكل جيد للمساعدة المادية للدول األخرى بما في ذلك
األقنعة ،وأجهزة التنفس والمراوح واألدوية.
وأشارا إلى أن الصين وفي بداية األزمة ،اشترت وأنتجت
وتلقت كمساعدة كميات هائلة من هذه السلع .وهي اآلن في
وضع يمكنها من إعطائها لآلخرين.

استجابة واسعة

وأضاف أنه عندما لم تستجب أي دولة أوروبية لنداء إيطاليا
العاجل بشأن المعدات الطبية ومعدات الحماية ،التزمت الصين
علنا ً بإرسال اآلالف من أجهزة التنفس الصناعي وماليين
األقنعة وآالف البدل الواقية وأجهزة االختبار ،كما أرسلت فرقا ً
طبية وأجهزة ومعدات مماثلة إليران وصربيا .وتعهد رجل
األعمال الملياردير الصيني جاك ما المؤسس المشارك لمحالت
علي بابا بإرسال كميات كبيرة من األقنعة وأجهزة االختبار
للواليات المتحدة ولجميع الدول األفريقيّة.
وأك��د الكاتبان أن ال��والي��ات المتحدة ،على النقيض من

الصين ،تفتقر للمعدات والقدرة على تلبية العديد من مطالبها،
ناهيك عن تقديم المساعدة لمناطق األزمات في أماكن أخرى،
واصفين ص��ورة الوضع األميركي بأنها قاتمة ،وكشفا عن
أن المخزون الوطني االستراتيجي األميركي ،وهو احتياطي
البالد من اإلم��دادات الطبية الحرجة ،يحتوي على  1%فقط
من األقنعة وأجهزة التنفس وربما  10%من أجهزة التهوية
الالزمة للتعامل مع الوباء.

ُخلق اإلنسان هلوعاً...
مسه الشر جزوعاً...
إذا َّ
قاعدة إلهيّة عامة ال تحتمل االجتهاد وال التأويل وصفت
اإلن��س��ان بمجمل ظ��روف��ه وح��االت��ه وأوض��اع��ه بمكانته
وإمكانياته بضعفه وقوته بإذعانه وتجبره....
صحيح أن واضع القاعدة جعل لها استثناء ،لكنه بقي
محدودا ً بتفسيره وصدق تطبيقه من قبل اإلنسان ،في زمان
غلب فيه الفجور على مستوى األفراد وعلى المستوى الدولي
التنكر لمفهوم أن الحاكم هو إنسان وهو خليفة الله في
األرض بما له من صفات أهمها إحقاق الحق وإبطال الباطل
إعماال ً لمبدأ الثواب والعقاب....
مسه الخير
إذا
القاعدة:
بقية
فتجلّت واضحة معاني
ّ

قالت له
قالت له :في زمن الكورونا ال عذر للتقبيل وال تهاون في العناق.
قال لها :وصار التخاطب كما المصافحة من خلف قناع أو من وراء منديل.
قالت :وماذا يبقى من الحب؟
قال لها :نكتشف كيف كان الحب في الزمن الجميل.
قالت :وكيف؟
قال :نمسك معا ً الكتاب ذاته ونقرأ كل بصوت عالٍ فقرة أو فصالً ونتداول ما قرأنا
مرة بحماس االختالف ومرة بابتسامة االكتشاف.
قالت :وماذا أيضاً؟
ً
قال :يقف كل منا على طرف الشرفة أمام حوض مألناه بالتربة نزرع وردا وخضرة
ونسقيها بماء نظيف ونتنافس في تحدّي مواعيد القطاف.
قالت له :أال ترى شبها ً بين القناع الصحي في زمن الكورونا والنقاب اليمني
القديم؟
قال :وأراه شبيها ً بمنديل زورو يلفه على نصف وجهه األسفل ليخطف حبيبته وراء
ظهره على ظهر حصان.
قالت :تساوى الرجل والمرأة في زمن الكورونا بالنقاب.
قال :تساوى البشر جميعا ً حاكما ً ومحكوماً ،كما الغني والفقير وصار الخوف
جامعا ً بين الناس ال يميّز عرقا ً وال جنسا ً وال دينا ً وال يقف وراء حدود طلبا ً لتأشيرة وال
ي ّتقي منه الناس مهما كانت لديهم أسلحة وجيوش وأموال ومراتب فيتسلل إلى أنف
الملك واألمير ،كما ينفذ إلى أنف المتش ّرد الفقير.
قالت :ويزيدنا إدراكا ً أن الموت يقبع خلف األذن تقديرا ً لمعاني الحب الخالدة فندرك
تفاهة التخاصم وسخافة التعالي وحماسة األنا وتس ّرع الصراخ وعبثية الفراق.
قال لها :يصير العناق تمنيا ً ليس فقط ألنه ممنوع عنا ،بل ألنه استحقاق للمعاني
التي نتبادلها ويصير االشتياق تعبيرا ً عن العرفان وشكالً من الشكر ال مجرد شوق
للجسد ،فتسقط الشرور التي تسللت إلى قلوبنا وتسقط النميمة ويسقط الحسد.
قالت :نستعمل كل المطهرات لنهرب من شر هذا الفيروس وهو يطهّر من الشرور
كل النفوس.
قال لها :تعالي نخترع لزمن الكورونا قبلة وعناقاً.
قالت :أتذكر لعبتنا ونحن صغارا ً نغني «أنا النحلة وأنا الدبور»؟
قال :أن نتبادل ظهورنا ونمسك أيدينا متعاكسة متشابكة من أكواعها ويحمل كل
منا اآلخر بالتناوب منحنيا ً إلى أسفل واآلخر وجهه لألعلى محموال ً فوق ظهره ونحن
نغني «أنا النحلة وأنا الدبور».
قالت :نعم هذا هو العناق.
قال لها :وما هي قبلة المشتاق؟
قالت :كدوالب الهواء نرقص وجوهنا متعاكسة واليمين تشبك اليمين من الكوع
ونرسم برقضتنا الدوائر فال تتقابل الوجوه وال تتالمس األيدي.
قال :الحب ال يعرف المستحيل في زمن الكورونا.
قالت :والكورونا ال يعرف المستحيل في زمن الحب.
ضحكا وأخذ كل منهما جهة على رصيف يمشيان بوتيرة واحدة.

ريا�ضيات في الكالم
العالمي.
• كما كشف فيروس كورونا هشاشة الجسم البشري كشف هشاشة النظام
ّ
حقيقي مجرد حبر على ورق غير قابل
• عندما تصبح ثروات البشر الناتجة عن عمل
ّ
للصرف والتصرف ،فهذا يعني أن سرقة كبرى بحجم ال يمكن طمسه تشكل جوهر النظام
المالي.
ّ
• البورصة تشبه االمتحان الشفهي لتأمين نجاح الفاشلين في االمتحانات الخطية
فتوفر المال للذين ال يعملون على حساب مَن يعملون.

صعود للصين

ولفت الكاتبان االنتباه إلى أن واشنطن حشدت وقادت
الجهود الدولية لمساعدة الدول األفريقية عامي  2014و2015
إبان أزمة إيبوال ،أما إدارة ترامب فقد ابتعدت عن هذا الدور
لمواجهة وباء كورونا الحالي حتى مع الحلفاء ،مشيرين إلى
أنها لم تبلغ حلفاءها األوروبيين مسبقا ً بحظر سفر مواطني
أوروبا إلى أميركا.
وختم الكاتبان مقالهما بالقول إن العناصر الرئيسية
لنجاح الصين في الحصول على قيادة العالم في مواجهة
كورونا هي القصور األميركي والتركيز الداخلي للسياسة.
وبالتالي ،فإن النجاح النهائي لمسعى الصين سيعتمد بقدر
كبير على ما يحدث في واشنطن كما يعتمد على ما يحدث في
بكين.
وفي األزمة الحالية  -كما يقوالن  -ما زالت واشنطن قادرة
على تغيير مسارها إذا أثبتت أنها قادرة على القيام بما هو
متوقع من القائد ،بإدارة المشكلة في الداخل ،وتوفير المنافع
العامة العالمية ،وتنسيق االستجابة الدولية.
وأشارا إلى أن الصين تعمل حاليا ً على تحويل هذا النجاح
إلى قصة تحكيها للعالم بأجمعه وتقنعه بأنها العب رئيسي
في هزيمة كورونا.
وقاال إن الرئيس الصيني تشي جي بينغ يفهم أن توفير
السلع العالمية يمكن أن يلمع قيادة الصين الصاعدة للعالم،
فقد أمضى سنوات عديدة في دفع جهاز السياسة الخارجية
الصيني إلى التفكير بجدية أكبر في قيادة إصالحات «الحوكمة
العالمية» .وقد و ّفر كورونا فرصة لوضع هذه النظرية موضع
التنفيذ.

ورد و�ضوك
منوعا .....وعليه نشأت الصراعات وقامت الحروب فخلفت
البؤس والدمار.
فقر مدقع هنا وإثراء فاحش هناك...
جوع وتخمة
ارتفعت األثمان ...أثمان األشياء وانخفض سعر وقيمة
جوهر اإلنسان فكان لزاما ً توجيه رسالة قاسية من السماء
تتماشى مع ما ساد في األرض من فساد ،سواء بفعل فاعل أو
بأمر من أراد شيئا ً أن يقول له كن فكان.
أن أعيدوا الحسابات واتقوا غضب من منح فرصا ً للتوبة
واالستغفار ومحاسبة الذات واتقائه في العباد قبل حلول
يوم ال ينفع فيه مال أو جاه.
ضيف ثقيل ال يُرى بالعين المجردة َّ
أقض مضاجع األفراد

اليمن في سنته السادسة للصمود والتضحية يفاجئ الحسابات ويغيّر المعادالت ،فما
كان مقررا ً لحرب األسابيع الستة انقضت شهوره الستة ويدخل السنة السادسة ،وتصير
الحرب عبئا ً على أصحابها .أرادوا تهديد أمن اليمن فصار أمنهم مهدداً .وأرادوا إخراج اليمن
من معادلة البحار ،فصار اليمن سيّدها .وأرادوا كسر روح المقاومة فصار اليمن روحها
وجسدها ،لليمن صباح ال يغيب وشمس تشرق دائماً.

والحكام بفعله أوقف األرض عن الدوران فتغيّرت الدنيا بين
عشية وضحاها ،سكتت فيها عجلة االقتصاد ،والساسة الذوا
بالفرار .تسكرت األبواب والموت راح يتج ّول في الشوارع
حاصدا ً ما ه ّمه ساكن القصر أو من بات يومه تحت الخيام
فإلي المآب.
مناديا ً ما رحمتم أنفسكم
ِّ
صلة وصل بينكم وبين ُمنزل العقاب....
ُترانا استفقنا من الثبات أم أننا ُجالس أمام شاشة عظيمة
نتابع فلما ً سينمائيا ً من إنتاج مؤسسات ترويج عالم
الخيال
ربي إ َّنا اعتصمنا بحبلك أن أجرنا مما نخاف.

رشا المارديني

اإذا غابت �ضم�س الحُ ّب..
هاجت وحو�س الغابة!!
يتشارك البشر حاليا ً في كل العالم ،وربما للمرة األولى في التاريخ الحديث ،سلوكا ً
واحداً ،وهو العزلة واالبتعاد عن اآلخرين ،ح ّتى من أقرب الناس إليهم.
لم أتخيّل أن تشمل العزلة أف��راد البيت ال��واح��د بسبب ف��اي��روس متناهي في
الصغر(الكورونا) ف��رض ه��ذا اللعين سل��وكا ً عاما ً يط��بق على الجم��يع دون
استثناء!!
يفترض األلمان أنّ عدد المصابين الفعليين بفيروس كورونا غير المكتشفين كبير
جداً .وهذا معناه أنّ معدل الوف���يات العالم���ي أق��ل بكث���ير من األرق���ام التي ترد
حالياً .الخبراء األلم��ان يقدرون النس��بة الفعل��ية للوفيات بس��بب الف��يروس ب�
(.) 0.7%
نظريا ً في حال التزم الجميع بالحجر الصحي فإنّ ذلك سيمنع ظهور حاالت جديدة
ونحن مع هذه الخطوة لكونها األكثر سالمة وباألخص في بلدان العالم الثالث والتي
ال تملك الكثير من المخابر والمشافي وغيرها من التجهيزات الطبيّة ،ولكأن الحكومة
تناشد المواطن مناشدة األم الخائفة على أوالدها قائلة« :عزيزي المواطن خليك ببيتك
وكن طبيب نفسك» ..يعني مو ناقصنا وجع راس!!
وهنا يأتي دور المواطن مبرهنا ً عن مدى قدرته الفعلية على االلتزام بكل التعليمات.
بحسها الذواق.
فعملية التلقي ال تختلف عن كتابة ثانية تتغيّر بتغير العين الرائية
ّ
حياة كالمفروضة حاليا ً تنتصب قبالتنا وتدور الرحى ،تطحن ما شاءت ومتى
شاءت وحده الوعي سيّد الموقف!
ليس مناسبا ً اليوم فقط التحدث والتطبيل لمن اخترع الفايروس أميركا أم الصين؟
ليس بمهم فأهدافهم تختلف جذر ّيا ً عن أهدافنا وتطلعاتنا الالمرئية ،األهم االلتزام
بالوعي .فالعبد المغلوب على أمره إذا هو ترك األمر لعصا رغبته الشقية فستضرب
قلبه ضربا ً مبرحا ً متى أراد هو القفز على الغيب ،باب الرحمة يسع الجميع فكن
صبورا ً ذا حكمة!
لو كان للغيم والشجر وحتى الشمس حواس كما هي حواس الكائنات الحيّة ،كنا
ّ
المعطلة العمل ،هواء نظيف،
سنشاهدها جميعا ً تشكر البشرية في هذه المرحلة
سماء تكاد تخلو من الطائرات وما تسببه من تلوث ،ماء نظيف تسقى به التربة
الملوثة بالهرمونات والكيميائيات ومخلفات الحروب واألسلحة !
ماذا يمكن للبشر أن يفعلوا في عزلة كهذه؟ ربما هي فرصة إلعادة ترتيب أولويات
الحياة لدى كل م ّنا في حال بقينا من األحياء!
ٍ
كاف
لتنطفئ كل جمرة مشتعلة بالكراهية والعداوة ،ولنصدّق أن مصباح األمل
ليضيء لنا الطريق إلى الغد مهما غابت شمس اليوم وومهما أخلف القمر وعده ّ
بأال
يُقمر بعيدا ً عن أعيننا!
طالما أنّ األمر على هذا النحو ،فإنّ ما قاله الدكتور (غراسيلي) يستحق التدقيق
والتمحيص ،إذا كنا وما زلنا على إيماننا بأنّ «درهم وقاية خير من قنطار عالج»!.
فالطريق إلى عاصمة الورد أوله الشوك...

صباح برجس العلي
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