
خالل مناورة "حزب الله" الصحية أمس تأكيدًا على جهوزيته لمواجهة الكورونا في الضاحية الجنوبية )فضل عيتاني(

احمي عيلتك #خليكـبالبيت
المرض #مش-مزحة

"غّط" الكورونا "طار" الدوالر... و"سعر صرف" المصارف إلى الـ2000

"التعبئة" تترنّح... "طوارئ الليل"
يمحوها "ازدحام النهار"!

بعدما بدأت األمور تســلك طريقهــا القويم واتّخذت 
اإلجراءات الرسمية سبيلها نحو التطبيق الجّدي واملسؤول، 
عادت امليوعة لتتســيّد املشــهد يف مواجهة مخاطر انتشار 
الوباء تحت وطأة التســيّب الحاصل يف العديد من املناطق، 
حيث تبدي الســلطة ارتخاًء غري مربّر يف مواكبة موجبات 
"التعبئة العامة"، التي باتــت ترتنّح وتكاد تصبح غري ذات 
قيمة وال فعالية يف ظل عودة االكتظاظ إىل بعض الشــوارع 
واألحياء عىل مرأى من األجهزة األمنية والعسكرية، فأضحت 
حالة الطوارئ وحظــر التجّول ليالً لزوم ما ال يلزم طاملا أنه 
يعقبها مع طلوع النهار ازدحــام واحتكاك بني املواطنني، 
بالتوازي مع استمرار عداد وزارة الصحة يف تسجيل املزيد من 

اإلصابات بالكورونا يومياً.
أمس، وبينما كان "حزب الله" يســتنفر قواه الحزبية 
واإلسعافية والشــعبية ويســتعرض تنظيمه الحديدي يف 
مواجهة "العدو املســتجد"، بــدت الحكومة كمن ينام عىل 
حريــر أمجادها من خالل تباهي رئيســها حّســان دياب 
بـ"الجهود املثمرة" التي قامت بها للحد من انتشار الوباء، 
وإن كان أقّر يف الوقت نفسه بـ"التقارير غري املريحة واملثرية 
للقلق يف اليومني املاضيني عىل امتداد األرايض اللبنانية، حيث 

ترّصف الناس كما لو أّن شيئاً لم يكن يف البالد". 

إنسجاماً مع نهج التعبئة العامة التي كانت "نداء الوطن" 
يف طليعة املحرضني إعالمياً عىل وجوب انتهاجه، منذ أن خيّم 
شبح الكورونا يف املنطقة وبدأت مخاطر انتقاله تحوم فوق 
األجواء اللبنانية، نضم صوتنا اليوم إىل مبادرة "املرض #مش_

مزحة" التــي أطلقتها وزيرة اإلعالم منال عبد الصمد لتكون 
غالفاً موّحداً للصحافة املكتوبة، يف إطار واجب املساهمة يف 
نرش التوعية حول مخاطر فريوس كورونا املستجد وإظهار 

التكاتف بني أفراد الجسم اإلعالمي خالل األزمة.

"نداء الوطن" اليوم إىل كل لبناني ومقيم... "إحمي عيلتك 
#خليك بالبيت" فالخطر داهم وال سبيل لصّده وقطع الطريق 
عىل تفشيه، سوى "النأي بالنفس" والتزام الحجر االحرتازي 

والتدابري الوقائية حتى تنقيض املحنة ويزول الوباء.
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خدّام...
ليُكن ذكُرَك منسيًا

ليس في وفاة عبد الحليم خدام أمس 
أسوأ من دعاء الوزير السابق جمال 

الجراح: "الى جنّات الخلد يا أبو جمال".
أقّل ما يقال في الراحل انه كان شريكاً 

في المنظومة البعثية – العسكرية التي 
استولت على سوريا وذبحت لبنان من 

الوريد الى الوريد، بل هو أحد أكثر 
األيادي سواداً في التعاطي مع "الملف 

اللبناني" يوم كان وزيراً لخارجية بالده 
وحين تولى منصب نائب الرئيس.

وللفقيد )88 عاماً( الذي ارتحل عن 
هذه الدنيا في منفاه الطوعي الذهبي 

ذكريات ومواقف مع الشعب اللبناني، 
ُجلُّها ملطخ بدماء شبابه وقيادييه، أو 

ينمُّ عن لؤم واحتقار صريح للمسؤولين 
اللبنانيين.

مؤسف أال يموَت سجيناً بعد محاكمة 
تليق بأشباهه من المرتكبين. فخدام هذا، 

الذي أقام عالقات صلف ورياء وابتزاز 
مع أطراف لبنانيين وخصوصاً الرئيس 

رفيق الحريري، لم يعترف أبداً باستقالل 
لبنان. وقال يوماً إن "لبنان جزء من 
سوريا ويحق لها استعادته"، ُمغفالً 

واجب ان يسترد مع حزبه ونظامه "لواء 
االسكندرون" الذي كانوا يطلقون عليه 

اسم "اللواء السليب".
َحَكم وأثرى وأفسد ونجا من الحساب. 

حاول تبييض صفحته في العام 2005 
باالنشقاق عن نظام بشار األسد، فيما 
كان دائماً أحد الشركاء األساسيين في 

سلطة البعث منذ شغل منصب محافظ 
القنيطرة، معلناً سقوط الجوالن قبل 
ساعات من احتالله الفعلي على يد 

االسرائيليين )1967(.
لم يكن خدام مجرد موظف في ماكينة 

النظام السوري. كان واجهته السنّية 
االساسية بين المدنيين ومحرك سياساته 
اللبنانية، يعيِّن الرؤساء والوزراء والنواب 

وكبار الموظفين األذالء عندنا، ويهين 
رؤساء الحكومات والضباط وكل من 

ارتضى ان يكون جزءاً أو مستفيداً من 
الوصاية والنظام األمني.

ومثلما كان خدام حاضراً في المشهد 
السوري أثناء مجزرة حماه )1982( 
وفاعالً في التحكم برقاب السوريين، 

كذلك كانت له اليد الطولى في الهيمنة 
على قرار الشعب الفلسطيني وبذر 

الشقاق واالقتتال بين فصائل منظمة 
التحرير، واستخدام بعضها ورقة في 

لعبة تضخيم دور "سوريا األسد" 
لتكون األجدر في بازار الشراء والبيع مع 

األميركيين.
يحلو ألنصار النظام السوري الحالي 

تحميل خدام كل موبقات ما ارتكب 
في عهده بحق اللبنانيين والسوريين. 
ولإلنصاف، فإنه رغم سيئاته لم يصل 

الى فداحة تهجير نصف شعبه وقصفه 
بالبراميل.

حين ظهر أكثر من مرة في لقاءات 
صحافية من دارته الباريسية، اعتقدنا أن 

لدى الرجل أسراراً وأفكاراً آن وقت االفراج 
عنها في اطار "فعل ندامة" حقيقي، 

لكنه اكتفى بترداد بضع جمل سطحية 
وتافهة تتهم بشار األسد باالجرام 

والفساد لمجرد انه أخرجه من التركيبة 
الحاكمة، وليس انطالقاً من موقف مبدئي 

أو مراجعة ضميرية لمساره السياسي.
"إلى جهنم وبئس المصير" عبارة 
متروكة لوسائل التواصل االجتماعي 

الممتلئة بالغث والسمين. وإذ ان حديث 
"اذكروا محاسن موتاكم" ضعيف أو غير 

صحيح حسب فقهاء ومفتين كثر، فإننا 
نكتفي بما كان يرّدده أهل القرى لدى 

مرور جنازة سيئ سمعة:
"رحمه الله قدر ما يستحق"... وخدام 

بهذا المعنى مثل أترابه المستحقين.

Life

هكذا تهتّم بصحتك 
النفسية في زمن الوباء!

 13-12  +

رسالة من شواطئ غزة إلى العالم... )أ ف ب(

عدّاد الوفيات... أميركا وفرنسا 
تتخّطيان الصين وإيطاليا في الصدارة

ال يزال "عدو الشــعوب" وباء "كورونا 
األرقام  تحطيــم  مــن  يجعل  املســتجّد" 
إذ  املوبوءة،  الــدول  متناول  يف  القياســيّة 
تخّطــت باألمس كّل مــن الواليات املتحدة 
أي  القاتل  للفريوس  املنشــأ  وفرنسا، دولة 
 3580 توالياً  لتُسّجال  الوفيات،  بعدد  الصني 
و3523 حالــة وفاة، علمــاً أن الحصيلة يف 
تبقى  لكن  وفيــات.   3309 بلغــت  الصني 
الصــدارة يف أرقام الوفيــات إليطاليا التي 

 8269 مع  إسبانيا  تليها  الـ12500  المست 
حالة وفاة. ووصل عــدد اإلصابات املؤكدة 
أي   ،180800 إىل نحــو  املتحدة  الواليات  يف 
العالم. وإيطاليا  أعىل من أي دولة أخرى يف 
الذي  الثانية من حيث عــدد اإلصابات  هي 
105 آالف و792، ثّم إسبانيا )94417(  بلغ 
والصــني )82278(. وأحصــت أملانيا نحو 
فيما ســّجلت  إصابة و682 وفاة،   71000

فرنسا 45232 إصابة. 

"كورونا" يأسر نصف سّكان األرض في منازلهم

حيُّنا والكورونا - الضاحية

أحياء  الصمت عىل غري عادته  يلّف 
الضاحية الجنوبية وشــوارعها، ويخيم 
الرتّقب عىل مداخل مبانيها وأبوابها التى 
يخرقها ظالل قلة من العابرين او كثرة 
من الذين يلوحــون بهاماتهم من خلف 

الشبابيك .
دّجن كورونــا صخب هذه املنطقة 

التى ال يعرف ليلها نوماً، بعدما نجح وباء 
كورونا يف جعل الناس تميش عىل أطراف 
أصابعهــا، متلفتة بــني األرصفة. هنا 
ســيدة تميش مرسعة، واضعة الكمامة 
عىل وجهها، وحاملة أكياســاً يف يديها 
أســبوعاً  وعائلتها  تكفيها  أن  يفرتض 
تلتزم فيــه الحجر املنزيل. وهنا شــاب 
يخرج من الصيدلية حامالً مؤونة والديه 
مــن األدوية املزمنة التــي يحتاجانها. 

أن  قبل  ينــس  لم 
قنينتي  إضافــة  يغادر 

سبريتو إىل مشرتياته. ناطور أحد املباني 
يتنقل عىل دراجة نارية حامالً األغراض 
من شقة إىل شقة. عليه أن يرسع، وقد 
أضيفت إىل مهماته مهمة تعقيم املصعد 
واألدراج، بعدما خّصصت لجان البنايات 
مبالغ ملســتحرضات التعقيم التي تمالً 

روائحها املكان. 

غـــــادة حـــــالوي
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مصادر "المستقبل": ال أحد يستطيع عزل الحريري 
مهما استقوى بقوة غيره

من موقع املعارض أطلق رئيس "الحزب التقدمي 
اإلشــراكي" وليد جنبالط عرب بيان مســهب لحزبه 
مالحظاته حول األداء الحكومي، وتوّجه بها اىل "أولياء 
أمر الحكومة"، ناصحــاً إياهم "أن يخرجوا إىل رحاب 
العمل الوطني بدل سياسات الكيدية التي تغرق البالد 
أكثر فأكثر يف أتون الهالك، وعليه فإنه من غري املقبول 
إطالقاً اختزال مؤسسات الدولة والقفز فوق هيئاتها 
العاملــة". تتداخــل اإلعتبارات السياســية باملالية 
واالقتصاديــة يف البيان لتصب يف خانة انتقاد شــديد 
اللهجة لرئيس "التيار الوطني الحر" جربان باســيل، 
الذي بدا حــارضاً طيفه من دون ذكره باإلســم. يف 

البعد املعنوي يساوي مضمون البيان 
الحكومة  تلويح بري باالنسحاب من 
ويلتقي معه عىل املالحظات نفســها 

مع االختالف يف املصالح أحياناً. 
النواب نبيه  بني رئيس مجلــس 
بري ورئيس االشراكي تناغم مزمن. 
يلتقيــان عنــد املحــن ويف املهمات 
الصعبة. يمكن لهــذا التناغم ان يتم 
عن بُعد متحديــاً "كورونا" وحجره 
والبيك هذه  الرئيــس  يجتمع  املنزيل. 

االيام عىل الهــم الحكومي وأداء رئيس الحكومة وتلك 
القوى الخفية التــي يتجنبان تســميتها، فيما هي 
متهمة بالســيطرة عىل الحكومــة يف ملف التعيينات 
وغريه. مع فارق أن الرئيــس ممثل يف الحكومة فيما 
البيك معارض لها عن بعــد. حني عال صوت جنبالط 
مطالباً بااللتفات اىل مسألة اللبنانيني يف بالد االغراب 
اتهمه وزير الخارجية ناصيــف حتي باملزايدة، ورأى 
يف كالمه الوزير الســابق ســيزار ابي خليل محاولة 
"إقطاعي استهلكه تاريخه وبات طاعناً يف سن اليأس 
السيايس لتلميع صورته"، ولكن حني هز بري العصا 

وهدد بتعليق مشــاركة وزرائه يف الحكومة انربت اىل 
ايجاد الحل، وصار رئيس "التيار الوطني الحر" يبحث 

عن مخرج.
البعض يف  الحزب االشــراكي "إمعان  يستهجن 
التمــادي بفرض وصايته عــىل الحكومة واإليغال يف 
الترصف بمنطق االستفراد واالســتئثار". طريقة يف 
املعالجة ال يستهويها جنبالط الذي بات يالحظ ان نهج 
باسيل ال يزال ســاري املفعول داخل هذه الحكومة. 
ومع احرامه لشــخص رئيس الحكومة حسان دياب 
اال انــه وعىل ما يلمــس لم يســتطع تكوين حيثية 
لحكومته، وهو يبدو مرتهناً لبعض املستشــارين يف 

القرص الجمهوري وبعض املستشارين لديه.
ولكن اين يظهر باسيل كي يكون متهماً بالسيطرة 
يحتاج  ال  الجــواب  الحكومة؟  عىل 
اىل أدلة بالنســبة اىل "اإلشراكي"، 
فصحيح ان رئيس "التيار الوطني" 
ليس بالواجهة ولكــن فريقه يدير 
اللعبة ومن ضمنه الوزير الســابق 
أوقف  "التيار"  جريصاتي.  ســليم 
التشــكيالت القضائيــة، ويريد ان 

يختزل الدولة بحالته السياسية.
مضاجع  يقــض  آخــر  ملف 
ملف  وهو  ورئيســه  "االشراكي" 
العفو العام الذي يدعو اىل إقراره "بأرسع وقت ممكن، 
عىل أســاس واضح يطــال املوجودين يف الســجون 
اللبنانيــة، وذلك بهــدف خفض االكتظــاظ الخانق 
يف الســجون بالدرجــة األوىل، ومنــح الحرية للذين 
قضــوا محكومياتهم أو ما زالــوا موقوفني من دون 
محاكمات". لكن ما يتخوف منه جنبالط هنا ان يلجأ 
"التيار" اىل إقرار العفو الخاص، لتحقيق مكاسب من 
بينها إبتزاز "تيار املســتقبل" باملوقوفني االسالميني، 
والعبور من خالله اىل إعادة العمالء ممن فروا اىل داخل 
إرسائيل. فالعفو من وجهة نظر "اإلشــراكي" يجب 

أن يخــرج من مجلس النواب عرب قانون يحدد رشوط 
العفو وآليته، ال أن نختــزل دور الدولة بإصدار عفو 
يتهم اإلشــراكي  عىل مقياس مصالحهم. هنا ايضاً 
"التيار الوطني الحر" بتعطيــل العفو إكراماً لتمرير 
ما يراه مناسباً ملصالحه الذاتية، عىل حساب موضوع 
انساني يساهم يف تخفيف اإلكتظاط داخل السجون. 
وموضوع العفو يشرط توافقاً وطنياً بشأنه واال كنا 
عرضة لحاالت انتقام شــخصية، ينفذها املترضرون 
من عودة اي عميل اىل لبنان، ويتكرر ســيناريو القتل 

الذي تعرض له أخرياً العميل السابق يف صيدا.
يف البيــان يتجنب "اإلشــراكي" الغوص يف ملف 
التعيينــات االداريــة املالية، ال يعترب نفســه معنياً 
"وليبارك اللــه لهم بهذه التعيينات، علماً أنه ســبق 
لرئيسه وأن تشاور بشأنها مع الرئيس بري ثم أرسل 
رئيس الحكومة يســأله اذا مــا كان لديه اي مطالب 
معينة حول التعيينات، فأدىل األخري بدلوه ليفاجأ بعد 
فرة ان دياب رّصح ان االولوية للكفاءة فلم يعرض. 
ال يجد جنبالط نفســه معنياً بالتعيينات املالية لكن 
االستئثار بها من قبل فريق دون اآلخرين أمر ال يبعث 

عىل التفاؤل.

لم يستطع دياب تكوين 
حيثية لحكومته وهو يبدو 
مرتهنًا لبعض المستشارين 

في القصر الجمهوري

غـــــادة حـــالوي

جنبالط بات يالحظ أّن نهج باسيل ال يزال ساري المفعول داخل       الحكومة

"فجاجة" خدام 
وزجرية المخابرات

ولـــيـــد شـــقــيــر

بغياب عبد الحليم خدام يسدل 
الستار على آخر شهود مرحلة من 

تاريخ سوريا وتاريخ العالقة اللبنانية 
- السورية، بعد عزلة عاشها في باريس 
إثر انشقاقه عن نظام بشار األسد بعيد 

جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق 
الحريري العام 2005. فالرجل كان 

رمزاً للهيمنة السياسية السورية على 
لبنان إبان حقبة الراحل حافظ األسد، 

وُعرف بتوليه "ملف لبنان" في القيادة 
السورية مع رئيس األركان السابق 

الراحل العماد حكمت الشهابي الذي 
كان له تأثيره على األسد األب، إضافة 

إلى "حاكم لبنان" اللواء الراحل غازي 
كنعان الذي أعلنت دمشق انتحاره في 

12 تشرين األول العام 2005 في مكتبه 
في وزارة الداخلية، بعد 3 أسابيع على 

استجوابه من قبل لجنة التحقيق الدولية 
باغتيال الحريري، وتقول رواية أخرى 
إنه قتل إلدالئه بمعلومات عن العملية. 

الجريمة كانت وراء مغادرة خدام 
سوريا، إثر تراكم خالفاته مع األسد 
اإلبن، منذ تسلم األخير مقاليد األمور 

بعد وفاة والده العام 2000، على 
رغم أن خدام بصفته نائباً للرئيس 

حافظ األسد ساهم في اإلخراج الذي 
آلت بموجبه مقاليد الرئاسة إلى بشار. 
كان األمر محسوماً ألن األب هيأ بشار 

للمنصب، بعد وفاة شقيقه باسل، عبر 
إيكال تدريبه إلى عدد من الضباط 

العلويين في أجهزة المخابرات، الفائقي 
الوالء للعائلة. 

شكل خدام مع الشهابي ومصطفى 
طالس وزير الدفاع )اللذين غادرا 
سوريا بعد اندالع الثورة في آذار 

2011(، سيبة الحضانة السنية لنظام 
البعث، التي أبعدت الحقاً. لكن "أبو 

جمال" مثّل لثالثة عقود، كوزير 
للخارجية ثم نائب للرئيس، الواجهة 

العربية للنظام في المؤتمرات وقنوات 
التواصل مع الدول العربية، فكان أحد 

عناصر اإلبقاء على توازن العالقات 
السورية العربية، الذي سقط مع بشار 

بانجراره الكامل نحو أولوية العالقة 
مع إيران. في لبنان اشتهر خدام بأنه 

األب الروحي لالتفاق الثالثي إلنهاء 
الحرب اللبنانية بين كل من نبيه بري، 

وليد جنبالط والراحل إيلي حبيقة، 
والذي أسقطه سمير جعجع الحقاً، ثم 

بمشاركته في ترجيح اتفاق الطائف 
العام 1989. وتولى دور الناظم 

للسياسة اللبنانية الداخلية حين تعصف 
بها الخالفات خالل الحرب األهلية، 

ثم مع تولي صديقه رفيق الحريري 
رئاسة الحكومة داعياً إلى تركه "يحلم" 

بإعمار البلد. ومع أنه كان يتعاطى 
بفجاجة مع سياسيين لبنانيين، كان 

يميز بين السلوك األمني الزجري 
لضباط المخابرات وبين التعاطي 
السياسي، لمعرفته بالحساسيات 

والتوازنات اللبنانية، وكان يدافع عن 
صديقيه "الشقيين" بري وجنبالط، في 
وجه ما سمي الخلية العلوية في النظام. 

ورغم إزاحته عن ملف لبنان، حاول 
إقناع بشار بغير خيار التمديد للرئيس 

إميل لحود، إلدراكه عمق المعارضة 
الداخلية له.

لم يتردد خدام في البوح أمام 
المحققين الدوليين باغتيال الحريري، 

بأن العملية لم تكن لتتم بال معرفة وأمر 
الرئيس السوري. كان خدام يعرف كم كان 

بشار يكره الحريري، فأحاط نفسه، قبل 
توليه الرئاسة، بخصومه من السوريين 
واللبنانيين. ونصح خدام الحريري في 

األشهر األخيرة بمغادرة لبنان. 
مع اندالع الثورة التي راهن عليها من 

باريس، ردد أكثر من مرة، مثل العماد 
الشهابي، بأن بشار سيأخذ سوريا إلى 

التقسيم.

واملسموع،  املرئي  عن  انقطاع  بعد 
سعد  الســابق  الحكومة  رئيس  حرض 
الحريــري اىل جانب رؤســاء الحكومة 
الســابقني يف بيــان انتقد فيــه اآللية 
يف  متمســكاً  املالية،  للتعيينات  املتبعة 
بنائب حاكم مرصف  املوقف  بدا من  ما 
لبنان الســابق محمد بعاصريي. قبلها 
الحريري عرب "توير" يتحدث عن  أطل 
التعاون يف مواجهة "كورونا".  رضورة 
إطالالت مخترصة بعد أن وعد يف ذكرى 
14 شباط بأن يكون حارضاً داخل حزبه 
ويف مواجهة خصومه السياسيني. ربما 
لم تسعفه الظروف وقد أحكم "كورونا" 
قبضته عىل العالم أجمع ووضعهم قيد 
املشار  البيان  عرب  اطاللته  لكن  الحجر، 

أصداءها  تلَق  لم  اليه 
بالنسبة  عليها  املعّول 
ملن يتعاملون مع مثل 
هذه البيانات، باعتبار 
تأتي  ما  غالبــاً  أنها 

وكأنها معّلبة.
الحريري  صمت 
غيابه  يف  لكنه  وغاب، 
راصداً  يراقب  يزال  ال 
انتقامية  محــاوالت 

منه ومن تياره، "ينتظر التعيينات املالية 
ليبني عىل اليشء مقتضاه، ولو سلم انه 
يف زمن "كورونا" فالوقت للعمل وليس 
النقاط"،  وتسجيل  الحسابات  لتصفية 
العنان لـ"املســتقبل"  ومع ذلك يطلق 
كي يُعرّب عن قليل من فائض ما يكتنزه 

من مالحظات عىل محاوالت النيل منه.
مصادر  تتوانــى  ال  الســؤال  عند 
أنه حارض  التأكيد عىل  "املستقبل" عن 

يتابع مع كتلته النيابية والتيار مختلف 
املســتجدات. يتواصل معهــم بصورة 
يومية ويعطــي التوجيهات، ويصار اىل 
اصــدار املوقف املناســب عندما تكون 
هناك حاجة. وال يفوت املصادر ان تذّكر 
للرئيس  وتحذيرات  مواقف  بـ"سلسلة 
والتيار  املســتقبل  ولكتلــة  الحريري 
واملالية  االقتصاديــة  االوضاع  بشــأن 
واالجتماعية وســبل معالجتها، وكذلك 
تعيينات  يف موضوع مــا يطرح مــن 
مالية فضالً عــن مجابهة كورونا"، يف 
تأكيدهــا ان الرئيس الحريــري البعيد 
قريب من متابعة  لبنان جغرافيــاً  عن 
موضوع  فيها  وبما  بتفاصيلها  ملفاته 
التعيينــات، حيــث كان ومــن خالل 
موقــف كتلتــه النيابية 
يف  كما  الوضوح"  "شديد 
بيان رؤســاء الحكومات 
الســابقني، وبنــاء عىل 
ســتؤول  و"ما  املوقفني 
عىل  يبنى  التطورات  اليه 
اليشء مقتضــاه، يف ظل 
القــوى  بعــض  ارصار 
تعيينات  اجــراء  عــىل 
انتقاميــة والعمــل عىل 
وهذا  االدارية،  الدولة  بمراكز  االستئثار 
أمر خطري جداً ســتكون له انعكاسات 
كبرية عىل أكثــر من صعيد".   ومن قناة 
عدم تعيني بعاصريي يشــتّم الحريري 
واملحسوبني  لجماعته  اقصاء  محاوالت 
أو  االدارة،  القياديــة يف  املراكز  عليه يف 
تتّم اســتمالة البعض اآلخر بما يعتربه 
محاولة إنتقامية أو إقصاء لتياره، املتهم 
االول فيها رئيس الحكومة حسان دياب 

باسيل،  جربان  الحر"  "الوطني  ورئيس 
لتقول املصادر: "ال احد يســتطيع وال 
الحريري  الرئيس  القدرة عىل عزل  لديه 
مهما حاول هذا البعض االستقواء بقوة 
غريه، فهو رئيس تيار سيايس يمتد عىل 
مســاحة االرايض اللبنانية ولديه كتلة 
نيابية وازنــة ويمثل ما يمثل يف وجدان 
الســيايس  عمله  ويتابع  اللبنانيــني، 
رغــم ان وباء كورونا فــرض تعديالت 
عىل النشــاط من حيــث االجتماعات 
واللقاءات املبارشة التي تم اســتبدالها 

بطرق اخرى".  
وتذهب إىل حد اعتبار أّن ما يحصل 
يصب يف ســياق "الحملــة الهادفة إىل 
إلغاء الحريرية السياســية وهي ليست 
بجديــدة، وكمــا واجهنا يف الســابق 
ســنواجه اليــوم وغــداً ألّن الحريرية 
اركان  من  أســايس  ركن  السياســية 
املعادلــة الوطنية التي ال يمكن ألحد ان 

يعزلها او يلغيها مهما عال شأنه". 
 تعيد مصادر "املستقبل" التذكري ان 
استقالته "جاءت تلبية لرغبات الشابات 
والشــبان اللبنانيــني الذيــن نزلوا اىل 

الساحات والطرق، وهو قرأ هذا الحراك 
عىل أنه ظاهرة جدية يجب الحوار معها 
والتأســيس ملرحلة مقبلة، ولذلك كان 
انه لن يشكل إال حكومة خرباء  واضحاً 
تعطى بضعة أشهر اليجاد حل لألزمات 
البعض  لألسف  لكن  لبنان،  تواجه  التي 
انكار  حالــة  يف  االســتمرار  عىل  أرص 
وبقي يعيش يف هاجس االستئثار، وهذا 
اليوم  السلبية  لألسف ما نلمس نتائجه 

من حالة إرباك وتخبط".  
أما بشأن مواجهة "كورونا"، ورغم 
أن الحكومة بــدأت اجراءاتها متأخرة، 
إال أّن الحريري و"منــذ اليوم األول أكد 
وطالب  مزايدات"،  يحتمل  ال  الوضع  ان 
ومسؤولة"،  شجاعة  اجراءات  "باتخاذ 
وهو يف هــذا االطار "يعمــل مع كتلته 
ويزودهم  يوميــاً  والتيــار  النيابيــة 
للمســاعدة  الالزمــة  بالتوجيهــات 
يف مجابهــة هــذا الوبــاء بعيــداً من 
االســتعراضات اإلعالمية، وانطالقاً من 
أّن الوقت هو للعمــل والتضامن وليس 

لتصفية الحسابات وتسجيل النقاط". 
غ.ح.

مصادر "المستقبل": كما واجهنا في السابق نواجه اليوم

"اإلشتراكي" ينتقد منطق اختزال الدولة:
"ليبارك الله لهم بالتعيينات"

الحريرية السياسية 
ركن أساسي من أركان 

المعادلة الوطنية التي ال 
يمكن ألحد أن يعزلها أو 
يلغيها مهما عال شأنه
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لــم يفصح نائب األمني العام الشــيخ نعيم قاســم عن هوية 
القوى السياســية التي "أزعجتها الحكومــة فوتّرت املراهنني عىل 
إســقاطها". أكثر من فريق "تحت باطه مســّلة". لكنه بالتأكيد 
ال يقصد رئيس مجلس النواب نبيه بــري ولو أّن األخري قرر قيادة 

املواجهة مع حكومة يفرض أنّه واحد من "آبائها". 
جّل ما أراد قاسم التصويب عليه هو ما سبق لألمني العام السيد 
حســن نرصالله وحدده من خالل رســم "قبة حديدية" فوق رأس 
الحكومة، التي تواجه أقىس ظروف معيشية واقتصادية واجتماعية 

وصحية، لم يسبق لحكومة سابقة أن واجهتها. 
فمن يدرك طبيعــة العالقة التي تجمع "حــزب الله" وحركة 
"أمــل"، يعرف جيداً أّن قيادة "الحــزب" لن توجه مالحظاتها عرب 
املنابر املكشوفة، وبالتايل لن يكون الرئيس بري من صنف املراهنني 
عىل ســقوطها، ألنّه "يعرف البرئ وغطاه". إذ إّن حساسية العالقة 
بني الثنائي الشــيعي واســراتيجيتها تصوناها من "شظايا ذوي 
القربى" وحني تحرض الخالفــات واالختالفات فهي حكماً ال تكون 

موضع نقاش علني، وإنما داخل الغرف املغلقة. 
وما يرسي عىل ملفــات أقل أهمية، ينطبق عىل 
املوقف مــن الحكومة. أما اعــراض بري فله 
حكايته التي يعرفهــا "الحزب" من "ألفها" إىل 

"يائها".
عمليــاً، اضطر "حــزب اللــه" إىل التدّخل 
املبارش لتأكيد حمايته للحكومة بعدما رفع أكثر 
الحمراء. لكن هؤالء جميعاً،  من حليف بطاقته 

يدركون أّن التهويــل بعصا االعراض لن يدفــع رئيس الحكومة 
حســان دياب إىل التلويح بورقة استقالته، أو اعادة حساباته. حني 
قرر الرجل قبول تحدي رئاســة حكومة محروقة سلفاً، كان يدرك 
مدى صعوبة املهمــة التي اختارها وما ينتظره من اشــكاالت قد 

تحرقه عند أول مفرق طريق.
وهم يعرفون جيداً، أنّه ليس مــن طينة الذين يتأثرون بتهديد 
من هنا أو بتنبيه من هناك. ســبق لــه أن رّد عىل ما دعاه لالعتذار 
قبيل تأليف الحكومة، بما مفاده أنّه ال نّص دســتورياً يفرض عليه 
االعتذار وبالتايل سيكمل مســرية التأليف مهما كانت الصعوبات. 
وهــذا ما حصل. يكفيه مــا يأتيه من أصداء ايجابية تســطر عن 
جدارة حكومة يف ادارة أزمة الكورونا وتجاوزه "مطب" اليوروبوند 

بســالمة، كي ال يلتفت إىل األرضار الجانبية حتى لو كانت من وزن 
رصخة مدوية يطلقها رئيس املجلس.

فقــد حاول دياب التــرصف بمنطق وبانســجام مع خيارات 
حكومته وقراراتها لحماية اللبنانيني، يف ما يتصل باعادة فتح املطار 
أمام جحافل العائديــن من املغربني. وكان جواب كل من يتصل به 
أّن نجليــه "عالقان" يف الواليات املتحدة كمــا أبناء وزير االقتصاد 
وغريه من الوزراء، ممن يرفضون التعاطي مع املســألة عىل أساس 
أبناء جارية وأبناء ست. ولذا كان يرّد دوماً "هاتوني بمعايري علمية 

وخذوا ما تريدون من رحالت آمنة". 
ولكــن دياب يدرك جيــداً أّن "فورة" الرئيس بــري يراد منها 
ايقاع عصفورين بحجر واحد: إعادة من يريد من مغربي أفريقيا، 
واســتهداف ســلة التعيينات املالية. واذا نجح يف مهمته، سيتمكن 
من ابقاء الحكومة يف مســتنقع الكورونا، العتبارات ال تتصل أبداً 
بالخشــية من تهريب التعيينات واالتيان بموظفني شيعة عىل حال 
خصومة مع الثنائي الشــيعي، ألن رئيس الحكومة لن يفعلها أصالً 
وسبق له أن تفاهم مع بري عىل اعتماد معيار الكفاءة، كما أّن وزير 
املال غازي وزني هو الذي ســريفع سلة األسماء وبالتايل ال امكانية 

لاللتفاف عىل ارادة الثنائي الشيعي.
ولكن لربي حسابات مختلفة ترتبط بهامش 
حركة الحكومة ومدى قدرتها و"الجواز" املسموح 
لهــا باالقراب من قضايا حساســة، ومنها مثالً 
التعيينات يف مواقع بارعة كاملواقع املالية. ويذهب 
بعض املعنيني إىل حــّد الربط الزمني بني الرصخة 
التي وجهها بري يوم األحــد، عرب منرب أزرق هو 
موقع "املستقبل" االلكروني، وبني التحذير األول 

الذي أطلقه "تيار املستقبل" إزاء التعيينات املالية. 
ويشــريون إىل أّن بري يخوض معركة "تيار املستقبل" وليس 
معركة الثنائي الشــيعي، ذلك ألن املعلومات تؤكد أّن بري سبق له 
أن وعد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري بأّن حكومة حسان 
دياب موقتة، بمهمة محددة وهي بالتايل لن تقرب امللفات الدسمة 
ومنها التعيينات. وما يحصل هو تجاوز العتقاد سائد يف ذهن رئيس 
الحكومة السابق، ولهذا سارع إىل "ايقاظ" نادي "رؤساء الحكومات 
السابقني" الذي فّرقه االســتحقاق الحكومي، لرفع اصبعه تحذيراً 
من "تعيينات يشــتم منها الســيطرة عىل مواقع الدولة"، يف وقت 
كان ينتظر من الرباعي أن يســارع إىل مّد أبناء طائفته بمساعدات 

اجتماعية تقيهم رّش العوز يف هذه األوضاع الصعبة.

أما االعتبار الثاني الذي دفع بــري إىل رفع الصوت عالياً فهي 
الكوتا املســيحية من التعيينات والتي تعني بشــكل خاص "التيار 
الوطنــي الحر". وفق املعنيني، يتصدر بــري معركة تحجيم رئيس 
"التيــار الوطنــي الحر" باســيل يف اإلدارات العامــة وملحقاتها 

السياسية، من خالل شق الطريق أمام تأمني حصة تيار "املردة".
ومع ذلك، فــإّن تصعيد رئيس املجلس ال يعنــي أبداً أّن مصري 
الحكومــة بات عىل املحك، ولو أنّه ال يمانع أبــداً من قلب طاولتها 
رأســاً عىل عقب، لكن ما يطمح له يشء والتعامل مع الواقع يشء 
آخر. فالرئيس بري هو آخر من وضع يده بيد حســان دياب، بعدما 
أخرج كل أرانبه كي يعيد الحريري إىل رئاسة الحكومة، وهو للحظة 
يفضل عودة األخري عىل ترك الدفة بني يدي دياب، لكنه يعرف جيداً 

أّن مصري الحكومة مرتبط بعاملني:
أوالً، صعوبة الوضــع الداخيل وتعقيداته لدرجــة أّن أياً من 
القوى السياسية ال يملك ترف تغيري الحكومة، ثانياً، غياب البديل. 
فرئيس الجمهورية ميشــال عون رفع سقف اعراضه عىل عودة 
الحريري إىل أقصاه، وال يبدي أي ليونة يف هذا األمر. أضف إىل ذلك، 
يقول قياديون يف قوى الثامن من آذار إّن الحريري "باع" الحكومة 
كي يكسب "رىض" الســعودية من جديد، وهو بالتايل لن يعود إىل 
الرساي وفق قواعد التســوية الرئاسية. ولذا فإّن سيناريو عودته 

غري متوفر أبداً.

بري "ُيخانق" دياب... ليسمع جبران!
كــلـــيــــر شـــكــر

ويف موضوع املساعدات، يتم اإلستغناء عن 
برنامج دعم األرس األكثر فقراً الذي أعدته وزارة 
الشــؤون و"يفتحون دكاكني للمساعدات عىل 
حسابهم". موقفه من املساعدات وعمل وزارة 
الشؤون يراه "اإلشراكي" خري دليل عىل كونه 
ال يتعاطى بكيدية سياسية وال يقارب املسائل 
الشــؤون رمزي  من مصلحته منفرداً، فوزير 
مرشفية غري محســوب عليهــم كحزب ولكن 
يجب عدم التقليل من شأن الوزارة واإلستعانة 

بها يف هذا امللف.
منذ البداية كان جنبالط من أوائل من منح 
الفرصة وها هو خرج عليها مطالباََ  الحكومة 
"أن تقدم ورقتها االقتصادية الواضحة، الكفيلة 
بفتح الباب للتفاوض الفعيل مع صندوق النقد 
الدويل كما مع غريه من الجهات املانحة دولياً، 
عوض اســتمرار املماطلة القاتلة، فيما األمور 
تتفاقم اقتصادياً نحو الكارثة األسوأ". والتوصل 
اىل "إقرار سياسة مالية نقدية جديدة تقوم عىل 
حماية الودائــع أوالً، وتحديداً مدخرات صغار 
املودعني". ويف امللف الصحي، فإن الثغرات التي 

خفــايـــا

جنبالط بات يالحظ أّن نهج باسيل ال يزال ساري المفعول داخل       الحكومة

  يردد أن العديــد من أبناء 
كانوا  أفريقيا  يف  اللبنانية  الجالية 
قد شاركوا يف العرس اللبناني الذي 
جرى يف فرنســا الشــهر الفائت 
وانتقلت عدوى كورونا يف صفوف 

بعض املشاركني فيه. 

  رئيس تيار سيايس يرّكز يف 
لقاءاتــه مع ديبلوماســيني عىل 
تحييــد رئيــس الجمهورية عن 
الدائرة  هجومــه والركيز عــىل 

املقربة منه.

  بانتظار انتهاء التحضريات 
بُعد"،  عن  لـ"الترشيــع  التقنية 
خضعــت أمس لجنــة االقتصاد 
والتجــارة والتخطيط النيابية إىل 
خالل  مــن  عمالنيــة  تجربــة 

اجتماعها عرب "سكايب".

الثقة السياسية الهزيلة التي تتمتع بها الحكومة 
الحالية فضالً عن "طفرة" المستشارين واللجان، 

و"التردد" كسمة رئيسية للحكم؛ تجعل التوقعات من 
األداء والعمل أقل بكثير مما هو منتظر فعالً، وهذه 

مسألة خطيرة وصعبة ومعقدة قياساً لحجم التحديات 
الهائلة وغير المسبوقة التي يمر بها لبنان على مستويي 

وباء "كورونا" والواقع المالي والنقدي الذي كان سبق 
تفشي الوباء وكان ينذر بعواقب إجتماعية خطيرة على 

كل االصعدة.
المالحظ أن األطراف السياسية التي دعمت الحكومة 

الحالية ومنحتها ثقتها )المشروطة سياسياً( ال 
تتوانى عن "هز العصا" لها عند كل منعطف، فأين 

التشكيالت القضائية، وماذا عن مرسوم كتاب العدل، 
وسائر التعيينات التي تضغط قوى سياسية وازنة 

لتمرير محسوبياتها من دون إعطاء أي اعتبار لمعيار 
"الكفاءة" الذي تتغنى فيه الحكومة بأدبياتها؟ هل 

ستطبق الحكومة المحصاصة في مواقع معينة ارضاء 
لتلك القوى السياسية مقابل "الكفاءة" في مواقع أخرى 
إلنقاذ ماء الوجه؟ أال يسقط هذا السلوك وحدة المعايير 

التي يفترض بالحكومة أن تحترمها قبل سواها وهي 
التي رفعت شعارات براقة في هذا المجال؟

ال شك أن القوى إياها مستعدة لسحب البساط من 
تحت أقدام الحكومة الراهنة فتطوقها وتعطل عملها. 

وهذه القوى بالمناسبة، لديها باع طويل وخبرة عميقة 
في تعطيل المؤسسات الدستورية وشل قدرتها على 

العمل لمطالب لم تكن يوماً بعيدة عن المحاصصة 
والمشاركة في الحكم، ولو أنها كانت تغلفها دائماً 

بشعارات رنانة مثل "الميثاقية" إال أنها كانت فارغة 
المضمون وال تعدو كونها محاولة شعبوية حثيثة 

ومستمرة للهاث خلف األصوات االنتخابية حتى ولو أدى 
ذلك إلى إعادة تأجيج الصراع السياسي في البلد برمته!

واضح أن الحكومة الراهنة التي رفعت شعار 
االستقاللية التامة عن القوى السياسية تسقط عند كل 

منعطف وكل امتحان، وهذا الكالم من باب توصيف 
الواقع وليس تبنيه بالضرورة. فاذا كان النظام  السياسي 

اللبناني غير جاهز لقيام حكومة كهذه، فاألفضل 

مصارحة اللبنانيين بدل ادعاء االستقاللية وممارسة 
العكس! فهل تسري االستقاللية على أطراف دون 

سواها؟ 
ليس المطلوب إجهاض فكرة حكومة أصحاب 

االختصاص )مع أن بعضهم لم يُوزر في موقع 
اختصاصه أصالً( ولو أن التركيبة اللبنانية تجعل هذا 

الخيار صعباً للغاية بفعل التداخل والتشابك الكبير 
على كل المستويات، ولكن المطلوب التوقف عن خداع 

اللبنانيين برفع شعارات معينة وممارسة عكسها، 
واالقالع عن محاولة اقناع الشعب اللبناني أن الواقع 
الحكومي مغاير لكل المحاوالت السابقة وأن التغيير 

اإلصالحي الكبير والمنتظر قد انطلقت عجلته!
هذا الكالم ليس صحيحاً. مقاربة ملف الكهرباء ال 
تزال على حالها من دون تغيير يذكر، وهي تستنزف 

نحو 40 بالمئة من الموازنة العامة، وهي الحقيبة التي 
توالها  تيار سياسي واحد منذ نحو عشر سنوات، وهو 

التيار الذي تمثل في إحدى الحكومات بعشرة وزراء، وال 
يزال الكالم ذاته والمنطق ذاته: القوى األخرى لم تسمح 

لنا بتنفيذ خطة الكهرباء! إن لم تكن الخطة تتضمن 
الصفقات المطلوبة من قبل هذا التيار، فإنها ال تُطلق، 
والدليل هو االصرار الدائم على الخيارات األكثر كلفة  

واالقل استدامة، وهو ما يعاكس المنطق العلمي والتقني 
والهندسي والمالي!

في زمن ما بعد "كورونا" الذي ال ندري متى سيحين 
أو كيف سيكون شكله وعناصره وطبيعته، سيكون لبنان 

أمام منعطفات خطيرة تتطلب خيارات قاسية وصعبة 
ومؤلمة على كل المستويات. األكيد أن المقاربات الحالية 

أضعف من أن تستطيع مواجهتها ومقاربتها، وهي 
أساساً قائمة على معطيات خاطئة على كل االصعدة.

نقطة االنطالق تكون عبر مصارحة اللبنانيين حيال 
حقيقة الواقع الحالي وحجم التدخالت السياسية ألطراف 

معينة تريد فرض ارادتها بأي ثمن إنطالقاً من جوعها 
المزمن للسلطة ومن مقاربتها االلغائية التي كانت نهجها 

وأسلوبها منذ آواخر الثمانينات ومطلع التسعينات. 
هل نسيتم حربي التحرير واإللغاء؟ إنها الحرب ذاتها 

ولو تغيرت البزة واألدوات والشعارات!

حروب قديمة بشعارات جديدة!

رامــــي الريــــــــس

السيد نصرالله رسم "قبّة حديدية" فوق رأس الحكومة )داالتي ونهرا(

بري سبق ووعد الحريري بأن 
الحكومة الحالية لن ُتقارب 

الملّفات الحّساسة

كشفها انتشــار كورونا "تستلزم تعاوناً من 
الجميــع من دون اســتثناء ملواجهة وطنية 
شــاملة تحمي صحة اللبنانيني، وتؤســس 
لنظام حماية صحيــة اجتماعية جديد مبنّي 

عىل قاعدة دور الدولة الرعائي".
يتطلع "االشــراكي" يف ضــوء كل ذلك 
إىل اســتفاقة وعي وإدراك لــدى كل القوى 
انطالقة حكومية فعلية "بعيداً  املعنية، وإىل 
الهيئات وتعدد  اللجان وتجــارب  من تكرار 
املستشــارين"، لينتهي بمد "يــد الرشاكة 
الحقيقية إىل الجميع عىل أساس هذه البنود 
الواضحــة، لبناء عمل وطني مشــرك هو 
الحد األدنى مما يجب القيام به يف هذا الزمن 

الصعب". فهل من يسمع؟

"اإلشتراكي" ينتقد منطق اختزال الدولة:
"ليبارك الله لهم بالتعيينات"
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الفقراء  الــدوالر "يذبــح" 
يف منطقــة النبطية، إذ ســجل 
السوداء  السوق  الرصف يف  سعر 
الــدوالر  مقابــل  لــرة   2900
الواحد. ويقــر غالبية املواطنني 
ان رصخة الجوع ســتخرج من 
حجــر "كورونــا"، وأن تراخي 
الدولة وغيــاب وزارة االقتصاد، 
أعطى تجار الســوق الســوداء 
جواز التالعب بالدوالر واالسعار، 
إذ حقــق التجار وفــق فاطمة 
ارباحاً طائلة. وتشــكو فاطمة 
أزمة التقســيط، اشــرت قبل 
سنة مجموعة أدوات منزلية من 
احدى املحال يف النبطية عىل سعر 
اللرة اللبنانية، غر أن البائع بّدل 
الدوالر،  اىل  اللبناني  الفاتورة من 
األمر الذي فرض عليها مضاعفة 
أدفع  "كنت  الشــهري:  القسط 
150 الــف لرة  مئــة دوالر أي 
لرة،   2900 يريد  واليوم  لبنانية، 
عليه  يفرض  القانــون  أن  علماً 

إبقاء الدوالر بالســعر الرسمي، 
املحاســبة  غياب  ظــل  يف  لكن 
والرقابــة يســتغل التجار لعبة 
الدوالر لتحقيق أرباح خيالية عىل 

حسابهم".
ليســت فاطمة وحدها من 
السيناريو،  وقعت فريســة هذا 
فسهام أيضاً كانت ضحية رشاء 
كامرا بـ600 دوالر قبل 9 أشهر، 
الســعر  لدفع  تضطر  واليــوم 
أن املؤسســة  مضاعفــاً، علماً 
فرضــت رضيبــة عــىل نظام 

التقسيط.
أما يوسف فهو عامل نظافة 
يف احدى البلديــات، ووفق نظام 
لرة من  ألف   300 املناوبة خرس 
راتبه، وتبقــى منه 600 ألف أي 
300 دوالر، يدفع منها  ما يعادل 
اشــراك مولد 80 ألفاً، وفاتورة 
أدوية 100 ألف، إضافة اىل فاتورة 
يتبقى  وما  ألفــاً،   50 الكهرباء 
من الراتب عليــه أن يتدبر امره 
يخفي  ال  الشهر.  نهاية  حتى  به 
يوسف أنه بات عاجزاً عن تأمني 

متطلبات الحياة: "لكن شو بدنا 
نعمل؟ ال يوجد ســند"، فهو من 
العمال  من  املســتضعفة  الفئة 
يلحظهم  لــم  الذين  املياومــني 
القانــون بأي حقــوق، أكثر ما 
يؤملــه أنه غر قــادر عىل رشاء 
حاجيات منزله، فالـ400 ألف ال 
تكفي حتى 10 الشــهر. ويسأل 
يوسف وزير الداخلية والبلديات: 
"ملاذا تم تجاهــل املياومني، ولم 
معاشــاتهم  ببقاء  يلحظهــم 
ألفاً يف  الـــ780  التي ال تتجاوز 
مواجهة ازمــة كورونا"، يخفي 
مخلفات  رفع  يف  ويكمل  دمعته، 
النــاس من الطرقــات غر آبه 
بخطر "كورونــا". لليوم الثاني 
عىل التــوايل، كرس الناس حصار 
منازلهم،  مــن  خرجوا  التعبئة، 
املحال  امــام  وجلــس بعضهم 
ونفس  قهــوة  كوب  يرتشــف 
كورونا  زمــن  وكأن  نرجيلــة، 
الخوف  ثوب  الناس  خلع  إنتهى، 
من الفروس املســتجد، وتركوا 
االمور "عىل لله"،  وحده الختيار 
أبو يوســف جلس وحيــداً عند 
رشفة دكانه الصغر القريب من 
تمثال حسن كامل الصباح، يتابع 
األخبار عــر الجريدة، صديقته 
الوحيــدة هذه االيــام. أكثر ما 
يتفىش  أن  يوســف  أبــو  يقلق 
يترصفون  فالناس  "كورونــا"، 
وبحســب  تالىش،  الخطر  وكأن 
رؤيته "إذا استمرت حركة الناس 
هكذا حتماً سيهاجمنا الفروس، 
وشــهر الحجر يضيــع يف خر 
كان". عــىل بعد امتار من دكانه 
الذي  الحكمة،  يقع مستشــفى 
للحجر  مركــزاً  ليكون  يتحرض 
املستشــفى  يشــهد  الصحي. 

حركة كبرة، النجاز التحضرات 
ويجهز للعمل نهار األربعاء. يضم 
املستشــفى 17 رسيراً، وجهزت 
الفائقة،  للعنايــة  فيه  غرفتان 
واعتُمــد يف باقــي الغرف نظام 
املتبع مــن قبل وزارة  الرفاهية 
املستشفى  مدير  ووفق  الصحة، 
إبراهيم بركات فإن "التحضرات 
تتواصل النجاز املستشفى اليوم، 
وحرصنا أن يجري تجهيز الغرف 
بكل املعــدات الوقائية املطلوبة، 
وانرنت،  تلفاز  وضع  اىل  اضافة 

وجهاز تنفس".
املستشــفى  تخصيص  تّم 
بمدخــل واحــد، حيث قســم 
الطوارئ واجــراء الفحص، قبل 
أن يجري نقــل املريض اىل غرف 
بــركات: "جرى  الحجر، ويؤكد 
اعتمــاد نظام صحــي متكامل 
إذ  النفســية،  مع نظام للصحة 
إن املريض يف مثــل هذه الحالة، 
يحتاج للتفريغ النفيس، ولجرعة 
الصمود،  عــىل  تســاعده  دعم 
طبي  طاقم  تخصيــص  تّم  كما 
وتمريــي خضــع للعديد من 
ليكون يف  التدريبيــة  الــدورات 

خدمة املحجورين".
الناس  اىل ذلك بقيت طوابر 
أمام الرّصافات اآللية عىل حالها، 
يؤكد طــارق من "حملة ســوا 
مكملني" الذي خرج لليوم الثاني 
مع شبان الحملة، لضبط عملية 
الرصاف  تعقيــم  الوقــوف مع 
وإلزام الجميــع بالتعقيم معلقاً 
أن "ال مالمة عىل الناس، يريدون 
ســحب أموالهم لرشاء الطعام، 
اللوم يقع عىل املرصف نفســه، 
الــذي لم يتخــذ أي أجــراءات 

وقائية، ولم يتعلم من األمس".

التالعب بالدوالر وكسر اجراءات التعبئة يهدّدان أبناء النبطية

17 سريرًا وغرفتان للعناية الفائقة في مستشفى الحكمة

النبطيــــة - رمــــال جــــوني

انتشــار "كورونا"  الخوف من  فيما يتحكم 
بأبسط تفاصيل حياة البرش، يحاول "حزب الله" 
الســيطرة عىل خوف جماعته، بل واالســتثمار 
الســيايس يف هذا الخوف، كما اعتاد. لهذا الهدف 
يسّوق "الحزب" منذ مدة لإلجراءات التي اتخذها 
ملواجهة انتشــار الوباء يف مناطق نفوذه. وتظهر 
اإلجراءات تأّهب "الحزب" للمواجهة، وتكشــف 
االســتعدادات أنه تلقى بجديّــة االنتقادات التي 
ضّج بها لبنان بعــد اإلعالن عن أول حالة إصابة 
إيران.  بفروس "كورونا" لســيدة قدمــت من 
فاســتدرك الخطر الذي يتهّدد الضاحية وسارع 
النموذج  مــع  التماثل  تجنّبه  إجــراءات  التخاذ 
اإليراني الذي ظهر يف تلك الفرة. فســارع لوضع 
خطة، وسار بخطى أرسع بكثر من خطى وزيره 

يف الحكومة، وزير الصحة حمد حسن. 
ويف إطــار اســتعراض خّطتــه واالجراءت 
املتخــذة، دعا "حــزب الله" أمــس اإلعالميني 
لجولة عىل مراكز مختلفة الستعراض اإلجراءات 
التي اتخذها. وهو اســتعراض قوة عىل الصعيد 
الصّحي يريد به طمأنــة مؤيديه وإثبات تفّوقه 
عىل الدولة، عىل الرغم من استالمه وزارة الصحة 
وإدارته للمهمة نفســها عر وزيره حمد حسن. 
ليظهر اختــالف يف اآلداء من داخل مؤسســات 

الدولة وخارجها.
اإلجراءات  بمراعاة  التعهــد  من  الرغم  وعىل 
يف  اللقاء  خــالل  الصحية  االحرازية  والتدابــر 
الدعوة املوجهة لإلعالميني، إال أن ذلك لم يحصل. 
فجمعت  العامة،  التعبئــة  قرار  الجولة  وكرست 
عرشات األشــخاص، مــن إعالميــني وطواقم 
طبية وموظفني يف البلديــة والهيئة الصحية، يف 
أمكنة ضيقة، مــا أدى اىل احتكاكهم يف ما بينهم 
ومخالفــة رشوط الســالمة. حتى أنــه وأثناء 
التنقل يف سيارات الدفاع املدني أجلس اإلعالميني 
إحدى  فاحتجت  متالصقني.  بعضهم  من  بالقرب 

الصحافيات مذّكرة أحد املسؤولني بأن ذلك يخالف 
رشوط السالمة، فأجاب بأن عدد السيارات قليل، 
فأجابته: "لكنها مسألة كورونا"، قبل أن تصعد 

قرب زميلتها.
املركــز  يف  الجولــة  بــدأت 
برج  لبلدية  الصحــي  اإلجتماعي 
الراجنة، وتحدث مسؤول منطقة 
فضل  حسني  "الحزب"،  يف  بروت 
التي تشــمل  الله عن جهوزيتهم 
بــروت العاصمــة والضاحيــة 
وشدد  الجبل.  من  وجزءاً  واإلقليم 
عىل كلمة "الضاحيــة" التي ّقدر 

عدد ســكانها بنحو 800 الف نســمة، ما يجعل 
املسؤول  الوباء فيها كارثة. وأعلن  انتشــار  من 
أن عدد اإلصابــات يف الضاحية لــم يتجاوز 23 
إصابة، "مرده إىل إجــراءات حجر ركاب الطائرة 
اإليرانية التي كانت جرس إنذار". ويكشــف أنه 

"لم يبق بالحجر أكثر مــن 32 حالة، و7 حاالت 
يف العزل اإللزامي". وخالل عرضه، أشــار فضل 
الله إىل تجهيز ثالثــة مراكز لعزل املصابني الذين 
ال يعانون من عوارض، بقدرة اســتيعابية تصل 
170 رسيــراً، "علماً أن لدينا  إىل 
عند  رسير   1000 لتأمــني  قدرة 
الحاجــة". ويؤكــد أن ما اتخذ 
من إجــراءات هو جزء من قدرة 
التوسع  باالمكان  وأن  "الحزب"، 
بناء  املراكز  وافتتاح  باالجراءات 
"الحزب"،  وفتح  التطورات.  عىل 
الـ"كورونا" تحت  الذي يقــاوم 
لجمع  حســاباً  املجتمعية"،  "املقاومة  شــعار 

الترعات يف مؤسسة القرض الحسن.
ويف املركز أيضاً، رشح املعنيون آلية استقبال 
يحفظ  بشــكل  وخروجهم  ودخولهــم  املرىض، 
ســالمة الجميع. حيث يدخل املشــتبه بإصابته 

خيمة تقييم أويل، فإما يخرج من املركز عر طريق 
آمن، وإما يدخله الســتكمال الفحوص بالداخل، 
قبل الخــروج إىل خيمة وإجراء فحص الـpcr ملن 
ترجــح إصابته بالفــروس. وانتقل اإلعالميون 
بعدها إىل الشــارع ملشاهدة مناورة تعقيم. وعىل 
الكفــاءات اصطّفت عرشات  الطريق يف منطقة 
سيارات اإلسعاف لتكشــف عن حجم االستعداد 
بروت  منطقة  مســؤول  وكشف  الحاالت.  لنقل 
بالدفاع املدني التابــع للهيئة الصحية قدرة هذه 
الســيارات عىل نقل 70 حالة يومياً، وتجهيز 10 
منها بأجهزة تنّفس ملعالجة حاالت ضيق النفس.

جورج،  السان  مستشفى  يف  الجولة  وانتهت 
التي تحولت إىل مستشــفى مخصص الستقبال 
مــرىض "كورونــا". ووفق مدير املستشــفى 
ســيكون املستشفى جاهزاً الســتقبال الحاالت 
ابتــداًء من نهــار االثنني، لكــن بانتظار طلب 
مــن وزارة الصحــة. وفيما ينتظــر "الحزب" 
أن تســتعني الدولة املمثلة بوزيــره فيها، للبدء 
باســتقبال املرىض، يؤكد أطباء يف املستشــفى 
لـ"نداء الوطن" أن "املستشــفى لم يستقبل أي 
حالة بالكورونا حتى اآلن، عىل عكس ما يشاع"، 
إذ يطرح العديد من الشكوك حول إخفاء "حزب 
الله" إلصابات يف صفوف عنارصه ومســؤوليه. 
وإنما  نفقته،  املرىض عىل  املستشفى  يعالج  ولن 
عىل حســاب الجهات الضامنة ووزارة الصحة.  
وخــالل الجولة أبــى "الحــزب" إال أن يصّور 
املســاعدات الغذائية التي يوزعها عىل املحتاجني 
يف هذه الفرة، عىل الرغم من هزالتها. فشــملت 
الجولة أحد مراكز لجان األزمات التي شــكلت يف 
بــروت والتي توّضب فيهــا الحصص الغذائية، 
ففاق حجــم الدعاية حجم الحصة إذ ال تســّد 
جوع طفل خالل شهر. فوفق املعنيني تبلغ قيمة 
الحصة الواحدة 40 ألفاً للعائلة املؤلفة من ثالثة 
أشــخاص، وترتفع القيمــة إىل 60 لعائلة تضم 
5 أشــخاص، واألرسة التي يفــوق عدد أفرادها 

الخمسة تحصل عىل مساعدة بقيمة 100 ألف.

"حزب الله" يستعرض قّوته بمواجهة "كورونا"

استعداد لنقل 70 حالة يوميًا )فضل عيتاني(

مريــــم ســــيف الديــــــن

حسين فضل الله: الطائرات 
اإليرانية تحّولت إلى جرس إنذار 

مبكر وبادرنا منذ البدايات 
لمعالجة تداعيات ذلك

أكد عضو تكتل "لبنــان القوي" النائب آالن عــون لـ"نداء الوطن" ان 
"الجميع يف انتظار الخطة االقتصادية، ألنها األهّم. فأزمة "كورونا" تصّدرت 
األولويات مرحلياً، بســبب الطابع الصّحي، وهذا طبيعي، إنما األولوية تبقى 
للخطة اإلقتصادية خصوصاً أن "كورونا" وما تسبّبته من تعطيل إقتصادي 
فاقمت الوضع ســوءاً". اال ان عون الحظ انه "حتى هذه اللحظة، لم يخرج 
أي دخان، ال أبيض وال أسود، من عمل اللجنة املختصة مناقشة تلك الخطة"، 
وتمنّى أن "تخــرج بتصّور أّويل، وان يفتح حوار حوله مع الكتل النيابية، ألن 
التوّصل إىل تفاهم حول الخطة سيحتاج اىل كثر من النقاش واألخذ والرّد، قبل 

الوصول إىل إجماع كبر حولها". 
وعن التجاذبات الحكومية يف ملّفي املغربني والتعيينات، اعتر عون ان 
"هذا امر، عىل رغم انه غر مستحّب يف هذه الظروف، إنما يبقى ضمن سقف 
املعقول من التباينات التي يمكن أن تحصل بني االفرقاء". وقال: "ما يهّم هو 
أن نصل إىل آليات آمنة إلعادة املغربــني إىل بالدهم وهذا حّقهم املقدس، وأن 
نصل إىل تعيينات تتحىّل بكفاءات عالية، أيّا كان مصدر تسميتها. فطبيعي أن 
يكون وراء اقراح التسمية طرف ما مشارك يف الحكومة، ولكن املهّم أن يكون 
الخيار ملواقع عاّمة بهذه األهمية، قائماً عىل أســاس الكفاءة واملهنية والحّد 

األدنى من الرّفع عن اإلنتماءات الضيّقة".
اما لجهة قصف بعض االطراف جبهة الحكومة، فأكد عون انه "إذا أردنا 
أن نكون منصفني فيجب اإلعراف بأن هذه الحكومة تضع الكثر من الجهد 
والجّدية، وهي لم تستنفد "فرة السماح" املنطقية التي يمكن أن نحكم عليها 

من بعدها. ولكن ما زال املطلوب منها أكثر". 
ورأى عون ان "التدقيق املايل املطلوب له هدفان: األول هو معرفة حقيقة 
أرصدة األموال التي ما زالت متوافرة واملســتحّقات املوجبة. اما الشّق اآلخر 
فهو تدقيق قضائي حول حركة الحسابات لكّل من تعاطى الشأن العام، ومن 
يدور يف فلك الدولة من مستفيدين ومنتفعني، للكشف عن حقائق مالية كثرة، 
يُفرض أن تقودنا إىل استعادة األموال املنهوبة يف ما لو أتيح للقضاء كشف تلك 

الخفايا املالية منذ عقود حتى اليوم".
واكد ان "النقص يف الســيولة بالدوالر، وهو سابق ألزمة "كورونا" انما 
هو نتيجة عدم وجود أموال خارج لبنان للمصارف اللبنانية بعدما استنفدت 
بكاملها، وما للمصارف لدى مرصف لبنان ليس متوافراً بسبب الفجوة املالية 
الكبرة لدى االخر". وقال: "إقفال املطار قد يكون ســبباً لوجســتياً تقنياً، 
صحيح، لكنه يخفي األزمة األكر، وهي عــدم توافر األموال باملطلق، بدليل 

التقنني القايس الذي كان سابقاً ألزمة "كورونا".
وعن العفو العام والعفو الخاص شــدد عون عىل انه "ال نحبّذ طبعاً أي 
عفو عشوائي وعام متفّلت من أي معاير وضوابط بحّجة اكتظاظ السجون. 
فال يجوز أن نطيح بمبدأ العدالة". أما بخصوص العفو الخاص، فهناك دراسة 
ألفكار تقي بإعفاء املســاجني مما تبّقى من فرة محكوميتهم، عىل أن ال 

تتجاوز هذه الفرة عدداً من األشهر يتّم اعتماده".

عون لـ"نداء الوطن": الحكومة 
لم تستنفد "فترة السماح"

ماجدة عازار
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أمىض الشمال أمس يوماً طويالً من عدم 
اإللتزام بـ"التعبئــة العامة". ومن طرابلس 
إىل عكار مروراً باملنية، حركة السر واملحالت 
كانت طبيعية جداً وتشبه إىل حد بعيد الحركة 

ما قبل "كورونا".
أّم  كانت  بالتحديد  املصارف  وأمام فروع 
بالطوابر  املواطنون  اصطــف  فقد  الحركة. 
أمام الرصافات اآللية للبنوك ســواء يف عّكار 
أم يف طرابلس، ما اضطــر القوى األمنية إىل 
الرصافات  أمام  الناس  لتنظيم حركة  التدخل 
اآللية كمــا حصل يف طرابلــس. وما زاد من 
حجم الضغــط عىل املصارف هو نزول الناس 
بكثرة مع حلول نهاية الشهر لقبض رواتبهم، 
املحالت  وافتتاح  الشــوارع  يف  الزحمة  بينما 
وعدم اإللتزام، فمرّده إىل أن الناس وبعد أيام 
املنزيل قــد وصلت أوضاعها  الَحجر  عدة من 
إىل الحضيض، وثمة أشــخاص ليس لديهم يف 
بيوتهم ال خبز وال حليب أطفال أو ما شاكل، 
واضطــروا إىل كرس حاجــز التعبئة والنزول 
إىل العمل اليومي كاملعتــاد وفتحوا محالتهم 
وركنوا بسطاتهم. يف املحمرة وكذلك يف العبدة 
- عكار، تم قطع الطرقات لبعض الوقت "يف 
تعبر عن اإلســتياء من الوضع املعييش الذي 
وصل إليه الناس". رئيس اتحاد روابط مخاتر 
عكار زاهر الكســار الناشط يف "ثورة عكار" 
قال: "بعد أســبوعني من الَحجر وعدم تكّفل 
الدولة بتقديم أي مساعدات للناس ملساعدتها 
عىل الصمــود يف منازلها، لم تعد الناس قادرة 
عىل البقاء يف املنازل وليــس يف بيوتها ال أكل 
وال حليب أطفال وال أي مستلزمات. صحيح 
أن خرق الَحجر أمر غــر صحي ولكن أيضاً 
أين الدولة وأين وزارة الشــؤون االجتماعية 
الناس  العليا لإلغاثة؟ هل تنتظر  الهيئة  وأين 
مســاعدات  وصول  حتى  الجوع  من  لتموت 
الدولة التي ربما ينتظرون حتى انتهاء األزمة 
ليوزعوها؟". يشــار إىل أنه حتى اللحظة لم 
تُوّزع أي مســاعدات التي أعلن عنها من ِقبل 

الحكومة أو من بلدية طرابلس.

خروق بـ"الجملة" لـ"التعبئة 
العامة" في الشمال

طرابلـــــس - نـــداء الوطــــن

بلدات  بعض  يف  يحصــل  ما  يرجم 
قضــاء البــرون يف األيــام املاضية ما 
وصلت إليــه أحوال البــالد من حصول 
السوري عىل حقوق تفوق بكثر  النازح 
حقــوق الشــعب اللبناني. بــدأت هذه 
العامة وإعالن  التعبئة  بعد قرار  املشكلة 
حال الطــوارئ الصحية، إذ إّن هذا القرار 
شــمل كل مقيم عــىل األرايض اللبنانية 
ســواء كان لبنانياً أو أجنبياً، لكن لسوء 
حــظ اللبناني أن النازح الســوري بات 
يتــرّصف كما يحلو له حتــى قبل زمن 
الدولية  املنظمــات  إن  إذ  "الكورونــا"، 
كانت تهتم بالنازحني وتهمل املجتمعات 
املضيفة. "إلزموا منازلكم"، هذه العبارة 
كانت شعار املرحلة ملواجهة "الكورونا"، 
ميشال  الجمهورية  رئيس  خرج  وعندما 
للعمل  ودعاهم  اللبنانيني  ملخاطبة  عون 
ألن  الجميع  ثائــرة  ثــارت  املنازل،  من 
هناك أشــغاالً تتطّلب الحضور والتواجد 
الشخيص مثل سائقي الباصات والتكيس 
وعمال املعامل، ليكتشف الجميع أن هذه 
القرارات تُطبّق عىل العمال اللبنانيني فيما 
الســوري معفى منها، يف حــني أن أحداً 
من أركان الدولــة ال يلتفت إىل رصخات 
اإلستغاثة التي تخرج من األحياء الفقرة 
يف عّكار وطرابلس وبقية املناطق. وبدأت 
القصة يف البرون عندما حاولت البلديات 
ضبط الوضع وتطبيق مقتضيات الوقاية 
والحجر املنزيل، يف حني أن املخاتر تسّلموا 
زمام األمــور يف القرى التي ال توجد فيها 
بلديات، وبعد أيام قليلة بدأت املشــاكل، 
إذ إن الســوريني لم يلتزموا بهذا القرار، 
علماً أن معظمهم يقطنون يف مســاكن 
غر صالحــة صحياً، ويوجــد أكثر من 
10 أشــخاص يف الغرفة الواحدة وكأن ال 

حسيب وال رقيب.
وتفاقــم الوضع بعــد محاولة تلك 

البلــدات منــع العمال الســوريني من 
البلدة والعودة إليها حاملني  الخروج من 
معهم "الكورونا"، وذلك حمايًة للبنانيني 
والســوريني عىل حّد سواء، إىل أن انفجر 
البرون وقائمقامها  الوضع بني مخاتر 
روجيه طوبيه بعد إصداره بياناً توضيحياً 
أكد فيه أن قرار التعبئــة ال يعني حجز 
العمال  السوريني يف منازلهم، بل مراقبة 
املياومني الذيــن يعملون يف الورش داخل 

القضاء ويف القطاع الزراعي.
هذا البيان أثار حفيظة املخاتر الذين 
قرروا التصدي ملثــل هكذا قرارات وأّكدوا 

العمل لحماية بلداتهم.
وتتفاقم األزمات يف البلدات البرونية 
املحاذية لقضاء جبيل والتي ال يوجد فيها 
بلديات وهــذه البلدات هي: عبديل وجران 
وتوال وصغار ودريا والدوق والتي ال تتخذ 
الدولة أي إجراءات فيها وتركتها مرّشعة 

عىل كل املخاطر.
ويف السياق يتحّدث مختار بلدة عبديل 
حنا بركات لـ"نداء الوطن" عن خطورة 
الدولة  مثل هكذا قرارات، حيــث ترّشع 
للســوري أموراً ال تحّق للبناني، وبالتايل 

الوضع  هــذا  فــإن 
تنســيقاً  اســتدعى 
املنطقة  بني مخاتــر 
مــن أجــل حمايــة 
استراد  ومنع  البلدات 
خارج  من  "الكورونا" 
أن  وعلينا  القضــاء، 

نعرف هل يوجد قرار تعبئة نعم أم ال وعىل 
من ينطبق، وهل إزالــة التدابر من هذه 
البلدات هو بهــدف أذيتها وذلك لتصفية 

حسابات سياسية من جهات معروفة؟
والغريب يف كل ما يحصل، وهذا األمر 
يضعه مختار عبديل واألهايل برسم وزير 
الداخلية محمــد فهمي، إذ إن دورية من 
مخفر البرون أتــت إىل عبديل، وقالت إن 
"تدابركم تُعتر ميليشيوية وال يحق لكم 

القيام بأي تدبر، وللمصادفة أتت سيارة 
غريبة مــن بلدة جاج تقل 3 ســوريني 
وعندما ســألهم املختار ماذا تريدون من 
البلــدة، تدخل أحد عنــارص الدرك وقال 
للمختار:"جايني يكزدروا وشو إلك معن".
يرى  البرونية،  الرصخة  هذه  وأمام 
الدولة  أن  البلــدات  بعض فاعليات هذه 
ليست قوية إال يف مناطقهم، فال ترى مثالً 
يف كل ترصفــات "حزب الله" يف مناطقه 
عمالً ميليشــيوياً للحماية الذاتية، بينما 
الوقائية  التدابر  بعض 
لحمايتها  بلدات  وعزل 
هو عمل مدان، ويناشد 
األهــايل قائــد الجيش 
العمــاد جــوزف عون 
بلداتهم  لحماية  التدّخل 
السوري  الفلتان  ومنع 
الحاصل، حيث أنهم ينســفون كل أيام 
وجلب  األحياء  يف  تغلغلهم  نتيجة  الحجر 
ولســكان  أوالً  لعائالتهم  األذى  بعضهم 
القاطنني فيها. من جهته، يؤّكد  البلدات 
قائمقام البــرون روجيه طوبيا لـ"نداء 
الوطــن" أنه لــم يُصدر قــراراً يقي 
بترشيع عمل الســوريني يف هذه األزمة، 
بل إن املشاكل زادت يف اآلونة االخرة بني 
بعض أرباب العمل والعمال الســوريني، 

"لذلك أصــدرت بياناً طالبت فيه بتنظيم 
العمالة وفق مــا تتطلبه التعبئة العامة، 
وقد استرشت قيادة الجيش وقوى األمن 
الداخيل وأكدا يل عدم وجــود قرار يمنع 

السوريني من الخروج من منازلهم. 
وانفالت  األزمة  هــذه  تفاقم  وأمام 
الســوريني يف األحياء والبلدات البرونية، 
وجهت "رابطة مخاتر منطقة البرون" 
تعميماً إىل مخاتر القرى، أشارت فيه إىل 
انه "بعد ورود اخبار عن السماح للعمال 
السوريني بالعمل مجدداً يف القرى والبلدات 
وشكاوى من األهايل، نتيجة تجّول العمال 
األجانــب والغرباء بــني منازلهم وعىل 
الطرق، ندعو املخاتر للتكاتف والتضامن 
يف ما بيننا ملواجهة هذه املحنة والتصدي 
لفــروس كورونا والحد من انتشــاره 

فنجتاز هذه املرحلة بخر".
للظروف  "نظــراً  عليهــم  وتمنّت 
الراهنــة والحالة التي تمــر بها البالد، 
والتعبئة  الداخلية  وزارة  لقــرار  وإنفاذاً 
العامة املفروضة يف البالد وإحساساً منا 
السوريني  العمال  مراقبة  باملســؤولية، 
اىل  والعودة  بالخروج  لهم  السماح  وعدم 
القرية ومراقبــة تجولهم خوفاً من نقل 
أي عدوى، عىل أن يرك القرار لكل مختار 

السماح لهم بالتجول والعمل".

إنتفاضة مخاتير البترون... 
"هل يحقّ للسوري ما ال يحقّ للّبناني"؟

أالن ســــركيــــس

الدولة غائبة وتمنع بعض 
البلديات من اتخاذ إجراءات 

للحماية الذاتية

دعوات لضبط النزوح في البترون

طارق  الصيــداوي  الفنــان  يكرس 
أحياء  اليومي يف  املشــهد  رتابة  بشاشة، 
صيدا القديمة ومعــه ضجر أبنائها جراء 
"الحجر املنزيل الطوعي" يف زمن "كورونا"، 
التزامــاً بـ"التعبئــة العامــة" و"حالة 
الطوارئ الصحية"، يجول بآلته املوسيقية 
ذات  واملتالصقة  الضيقــة"  "الحارات  يف 
بموسيقى  فيصدح  الحجرية"،  "القناطر 
الحيــاة واالمــل والفرح، لطــرد اليأس 
واالحباط، فترشع االبواب والنوافذ، ويطل 
منها الناس وبخاصــة االطفال، ليعرفوا 
ما يجري، يفرحــون ويصفقون له تحية 
حب واحــرام يف زمن القلــق والخوف. 
ويقول بشاشــة لـ "نــداء الوطن": "إن 
لها، خطرت عىل  الفكرة لم يكن مخططاً 
بايل بشكل تلقائي، عىل خلفية ان الجميع 
والصحي واالرشاد  الطبي  بالتجهيز  يهتم 
والوقايــة وتقديم املســاعدات، ومتابعة 
املصابني  عدد  وارتفــاع  العاجلة  االخبار 
بفــروس "كورونا"، مــا انعكس خوفاً 
وقلقاً عىل اعصاب النــاس، ما يمكن ان 
يرك آثاراً نفسية سلبية عىل ابناء املدينة 
القديمة وخاصة االطفال نتيجة لذلك مع 
بعض  يف  جولتي  فكانت  باملنازل،  االلتزام 
االحيــاء املتالصقة التي تشــتهر بقرب 
منازلها من بعضها البعض، وخضت غمار 

اول تجربة يف الهواء الطلق".

حياته  وعاش  ولد  الذي  وبشاشــة 
يف حي "ضهر املــر" يف صيدا القديمة، 
انتقل يف العــام 2003 اىل منزل جديد يف 
عرا، خالل جولتــه امليدانية، وقف عند 
الخشبية،  نوافذها  وتحت  املنازل،  ابواب 
الحجرية، وهو  ادراجها  واســراح عىل 
انني  "شعرت  يؤكد:  باملوسيقى،  يصدح 
قمت بــيشء مختلف وجديد، ســمعت 
الناس املوســيقى فركت يف نفوســها 
ارتياحاً كبراً، تسلت قليالً بعدما كرست 
امللل والضجــر، فتحت االبواب  حاجزي 
القادم  الصوت  والشبابيك وتساءلت عن 
اىل مســامعها، تذكرت مشهد ما يقوم 
عادة يف شهر رمضان،  "املسحراتي"  به 
من تجوال بني االحياء والحارات، ودعوة 
النــاس اىل تناول الســحور"، مضيفاً: 
"ليس هناك موســيقى خاصة ملثل هذا 
"الصوفية"،  املوســيقى  عزفت  الواقع، 
االقــرب اىل االرتجال، وهــي عبارة عن 
تقســيم عىل آلة الكالرينت )آلة نفخية 
تنتمي لفصيلة اآلالت التي تســتخدم يف 
األوركســرا( ومحبوبة لجهة السمع"، 
معربــاً عن اعتــزازه بهــذه التجربة. 
ويضيف: "شــعرت باالرتيــاح، وبأنني 
الناس ويف نفوســهم،  أحدثت فرقاً بني 
ولو بشــكل موقت، كان التجاوب رائعاً، 
وظهــرت االبتســامة عــىل وجوههم 
وبخاصة االطفــال الذين لم يعتادوا من 

قبل عىل "املوسيقار الجوال".

أول اصابة
وفيما تسارعت الخطوات الهادفة اىل 
الحجر  جراء  املدينة  ابناء  معاناة  تخفيف 
املنزيل ووقف العمل قرساً وانعكاساته فقراً 
وجوعاً ما يسمح بخرق اجراءات الوقاية، 
أعلن الشــاب الصيداوي )زيــاد.ب( انه 
الحالة  وهي  "كورونا"،  بفروس  مصاب 
االوىل يف صيدا، حيث كتب يف صفحته عىل 
"فايسبوك" انه مصاب بالفروس ويدعو 
كل من كان عىل تماس معه منذ اسبوعني 
ان يُجري الفحص، علما انه عاد اىل لبنان 
من تركيا منذ حــواىل 13 يوماً وقد التزم 
املنزيل يف صيدا، حيث تقيم عائلته  الحجر 
بعدما شــعر بعوارض املرض، ولم يحتك 
بأشــخاص يف صيدا وتأكد من ان نتيجة 
الفحص إيجابية. يف املقابل، أطلقت بلدية 
صيــدا بالتعاون مع تجمع املؤسســات 
األهلية يف منطقة صيدا وجوارها "صندوق 
رئيس  أمل  حيــث  االجتماعي"،  التكافل 
بلدية صيدا املهندس محمد السعودي "ان 
يساهم الصندوق يف سد املزيد من الحاجة 
يف ظل الضائقة االقتصادية الخانقة"، اىل 
جانب رصف املساعدة املالية البالغة مليار 
لرة لبنانية"، متوقعــاً أن ينجزها ديوان 
املحاسبة يف غضون 48 ساعة، عىل أن يبدأ 

التوزيع مطلع االسبوع املقبل".
الوطن"،  "نداء  عر  الســعودي  دعا 
أبنــاء املدينة اىل االلتــزام بالحجر املنزيل 

اجل  من  والتكاتف  والتعــاون  الطوعي 
تمرير املرحلة عىل خر"، مشــراً اىل ان 
"الخرق الذي حصل مــرده اىل التهافت 
عىل املصــارف والرصاف اآليل لســحب 
موضحاً  الشــهر"،  بداية  مــع  االموال 
"ارســلنا رشطة البلدية من أجل تنظيم 
العملية ومنع االزدحام وتاليف التجمعات، 
وكلنا ثقة بوعي ومسؤولية ابناء املدينة 

لعدم تكرار االمر".
بينما قال منسق "تجمع املؤسسات 
االهلية" يف منطقة صيــدا ماجد حمتو 
لـ "نداء الوطن"، ان الجمعيات التســع 
التي اعتمدت من أجل املساهمة يف توزيع 
املساعدات، بارشت عملها امليداني لجهة 
انجاز اللوائح والتحضر العداد الحصص، 
لديها  أخرى  جمعيات  مع  وســتتعاون 
فرق من املتطوعني عــىل االرض النجاز 
ان  العمل بأرسع وقت ممكن"، موضحاً 
و"تجمع  الترعات،  بتقبل  بدأ  الصندوق 

املؤسســات" قدم مليوناً ونصف مليون 
لرة ومترع آخر املبلغ نفســه، وندعو 
االعمال وامليسورين  املدينة ورجال  ابناء 

اىل تقديم الترعات.
وأكــدت مصادر صحية لـــ "نداء 
الوطــن"، انــه جــرى اعتمــاد فندق 
"املونتانــا" يف بلــدة املروانية يف قضاء 
للوافدين  الصحي  للحجر  كمركز  صيدا، 
من بــالد االغراب ضمن خطــة وزارة 
الصحة الستيعاب اللبنانيني العائدين من 
الخارج، يف وقت بارشت فيه مؤسســة 
مياه لبنــان الجنوبي ببــدء العمل عىل 
تجهيــزه وامداده بامليــاه. وأعلن املدير 
العام للمؤسســة وســيم ضاهر، حالة 
الطــوارئ لفرق الصيانــة لتأمني امداد 
مراكز الحجر واملراكــز الصحية باملياه، 
واضعاً امكانات املؤسسة بترصف وزارة 
الصحة والجهــات العاملة عىل مكافحة 

انتشار "كورونا".

أول إصابة "كورونا" في صيدا والموسيقى تواجه 
"الضغوط النفسية" في األحياء القديمة

الفنان بشاشة ينقل معه موسيقاه داخل االحياء القديمة

صيـــــدا - محمـــــد دهشــــة
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الرئيس السوري الســابق عبد الحليم  رحل نائب 
خّدام آخذاً معه معظم األرسار املهمة التي تتعّلق بالواقع 
اللبنانــي، يف حني أن خّدام عايــش اللحظات املهمة يف 

تاريخ لبنان وسوريا عىل حّد سواء.
يحــاول بعض اللبنانيني، الذيــن كانوا عىل عالقة 
وثيقة بفرتة حكم خّدام، تجزئة النظام الســوري، عىل 
رغم أن الجميع يعلم أن تركيبة النظام حديديّة وال مجال 
للعب خارج السياســة العامة التي يرسمها، فمحاولة 
تربئة خّدام مــن ارتكابات النظام ووضعها يف ســّلة 
الرئيس الراحل حافظ األســد غري صحيحة، ومحاولة 
القول إّن األســد لم يكن يعلم بالقرارات الجائرة وإلقاء 

كل املسؤولية عىل خّدام ال تمّر عىل أحد.
حتى عند رحيل هذا الرجل حصل انقســام داخيل 
حول تقييم املرحلة، فحلفاء سوريا يهاجمونه عىل رغم 
أنهم كانوا يعملون تحت إمرته، يف حني أن مكونات "14 
آذار" إنقســمت حول هذا الشخص، فمنهم من أعطاه 
"صك" براءة بســبب انشــقاقه عن النظام السوري 
بعد 2005 ودعمه للثورة الســورية إضافًة إىل "عالقته 
املميزة" بالرئيس الشــهيد رفيق الحريــري، وآخرون 
يؤّكدون أنه كان مجرماً بحّق لبنان ومحتالً "مستبّداً" 

وانشقاقه ال يعفيه مما اقرتفت يداه سابقاً.

"الحليف"؟
ومن بني السياســيني اللبنانيني الذين سارعوا إىل 
رثاء خّدام كالوزير الســابق جمال الجّراح الذي ربطته 

بالرجل عالقة صداقة متينة.
يقول الجّراح لـ"نداء الوطن" إن "النظام السوري 
كان بأجنحــة عّدة، وطبعاً خّدام كان من ضمن تركيبة 
النظام، لكن مــا كان يهمني هو عالقة خّدام بالرئيس 
الشهيد رفيق الحريري حيث كانت عالقة صداقة ومحبّة 
واحــرتام متبــادل، وكان يتدّخل دائمــاً لحل القضايا 

الخالفية ويساند الحريري عندما كان يتعّرض لظلم من 
حلفاء سوريا يف لبنان أو حتى من النظام".

يروي الجــّراح أن عالقته بخّدام قديمة، ويخرب أنه 
"بعد جنازة الحريري صعدا سوياً إىل شتورا ويف الطريق 
قال خــّدام: "قصفويل ضهري"، ورّسعت هذه الجريمة 
إنفصال خّدام عن النظام ألنه كان بإمكانه اإلستمرار"، 
حسب رأيه. يعترب أن "خّدام كان عىل قناعة أن النظام 
السوري هو من اغتال الحريري، فقد قصده قبل وقوع 
جريمة اإلغتيــال ونقل إليه الكالم الــذي كان يقال يف 
دمشــق وحذّره مما يحّض له وتمنــى عليه مغادرة 

لبنان، لكن الجريمة كانت أرسع، لذلك كان خّدام شاهداً 
أساسياً يف املحكمة الدولية الخاصة بلبنان وقال كل ما 

يعرفه عن النظام السوري".
يرشح الجّراح أن "بعد انتخاب الرئيس بشار األسد 
بســنة تقريباً تّم كّف يد خدام عن لبنــان وبدأ نفوذه 
يرتاجع، وبعد انشــقاقه عن النظام أســس يف باريس 
"جبهة الخالص" مع "اإلخوان املسلمني" وكان داعماً 
أساسياً للثورة الســورية ويريد حكماً ديموقراطياً يف 

دمشق، لكن تطورات امليدان نسفت كل يشء".
كان خــّدام ممتعضاً من تعاظــم النفوذ اإليراني 

وكان يعترب أن سوريا هي قلب العروبة النابض وعليها 
ان تكون ضمن الحضن العربي ال أن تتحّول ورقة يف يد 
إيران. رجل مثل خّدام كان مطلعاً عىل كل تفاصيل اللعبة 
السورية، وبالتايل يحمل الكثري من األرسار، لذلك يشري 
الجّراح إىل أنه برحيله "رحلت أرسار كثرية ألنه ليس من 

النوع الذي كان يفيش رساً".
وأمام دوره املتعاظم، ال يصّدق أحد أن خّدام لم يكن 
عىل علم باإلغتياالت يف لبنان، لكن الجّراح يخرب أن "خدام 
كان يقول له إنه ال يعلم شيئاً وكان يسمع بها يف اإلعالم، 

والعمليات األمنية ال يعلم بها من يتعاطى السياسة".

تزوير التاريخ
تُعرّب وجهة نظر الجّراح عن كثر من السياســيني 
اللبنانيني الذين عايشوا تلك املرحلة، إال أن هناك رأياً آخر، 
حيث يؤكد النائب بطرس حرب لـ"نداء الوطن" أن "كل 
الكالم عن أن خّدام لم يكن مسؤوالً عما حصل يف لبنان 
أثناء فرتة نفوذه غري صحيح وهذا تزوير للتاريخ، ألنه 
كان يطبق عىل لبنان ويحكمه بالقوة مستعمالً األجهزة 

السورية واللبنانية".
ويوضح حرب أن "خّدام كان حارضاً بكل تفاصيل 
الحياة السياســية واألمنية اللبنانية إما مبارشًة أو عرب 
أعوانه وحلفائه، وهو كان املندوب الســامي الذي كان 
يحكم لبنان من دمشــق فيما كان غازي كنعان وبعده 
رســتم غزالة من حكما لبنان أمنياً من عنجر، وبالتايل 
محاولة تربئته من املسؤولية لن تمّر ألن هناك حقائق 
تاريخية وتجاوزات ال يمكن نسيانها، إذ إنه كان يرّكب 
اللعبة السياسية منذ ما بعد "الطائف"، وقد خّف نفوذه 

تدريجياً بعد انتخاب األسد اإلبن".
ويرى حرب أن "بعض القوى السياسية حاولت أن 
تتناىس أو تتغاىض عن ارتكابات الرجل بســبب موقفه 
بعد اغتيال الحريري من ثّم دعمه للثورة السورية إضافًة 
إىل عالقته بالرئيس الحريري، لكن كل ذلك ال يُغرّي الواقع 
ومجرى أحــداث التاريخ التي حصلــت، إذ ال إمكانية 

رحيل "المحتلّ المستبدّ"... وحليف "القلّة"

ال يمكن تجزئة النظام السوري )أ ف ب(

أالن سركـــيـــــس

مّرت أياٌم عّدة - الواحد فيها أطول من 
الســنة - عىل املحجورين قرساً يف منازلهم 
يف مدينــة طرابلس من األشــخاص الذين 
بفريوس  الخاصة  فحوصهم  إيجابية  ثَبُتت 

"كورونا" أو ممن عليهم التزام الَحجر املنزيل 
أقربائهم  املحدد بأسبوعني إلصابة أحد من 

بهذا الوباء.
العائــالت املحجورة والتي  قضية تلك 
أثريت بقوة عىل وسائل التواصل اإلجتماعي 
أخرياً، تفتح الباب واسعاً للحديث عن تقصري 

وواضــح  فاضــح 
من  املسؤولية  ثالثي 
املعنية  الجهات  ِقبل 
بمتابعة  واملكّلفــة 
ملف املحجورين وكل 
تخص  التي  الحاالت 
يف  "كورونا"  وبــاء 
والشــمال  طرابلس 

ويتقاسمها كل من: لجنة إدارة الكوارث يف 
الشمال التي يرأسها محافظ الشمال رمزي 
نهرا وتتوىل املتابعة والتنسيق فيها والتواصل 
بشــكل أســايس مع بلدية طرابلس ومع 
املحجورين أمينة رس اللجنة قائمقام زغرتا 
إيمان الرافعي، الهيئــة العليا لإلغاثة التي 
يتوالها اللواء محمــد خري وبلدية طرابلس 
بطبيعة الحال. إجتماعات عدة عقدتها لجنة 
كوارث الشــمال يف رساي طرابلس وصور 
اإلجتماعي،  والتواصل  املواقع  وأخبار مألت 

والنتيجة أن املحجورين ليس لديهم أحد.

نضال المحمد: القصة 
ليست مساعدات غذائية

 نضال املحمد هو أحد املحجورين منذ 
أكثر من أسبوع يف منزله يف طرابلس وكذلك 
زوجته وأوالده ليبلغ العدد 11 شخصاً، وكان 
الوباء قد وصل إىل هذه العائلة من أحد أبنائه 
الذي قصد مستشــفى الجامعة األمريكية 
إلجراء فحص دم بغرض السفر، ورجع من 

هناك حاماًل الفــريوس. نضال املحمد الذي 
بحالته  اإلجتماعي  التواصل  وسائل  ضّجت 
وعائلته، قــال لـ"نداء الوطن": "لدى عودة 
ابني من مستشــفى الجامعــة األمريكية 
بانت عليه عوارض كورونا فأجرى الفحص 
املطلوب يف مستشــفى الهيكلية ليتبني أنه 
أجرينا جميعاً  بعدها  إيجابي. 
يف  الفحوصــات  العائلــة  يف 
مستشفى املظلوم عىل حسابنا 
النتائج  وكانــت  الشــخيص 
التزام  علينــا  ولكن  ســلبية 
والخضوع  الصحــي  الحجر 
بعــده مجــدداً إىل فحوصات 
جديدة. نحن اآلن بحالة حجر 
صحي ملدة أسبوعني يف املنزل، وال أحد يعمل 
عىل تأمني ما نحتاج إليه رغم أنني اتصلت 
بالجميع من السيدة الرافعي إىل البلدية وكل 
نتيجة. تواصلت  بامللف مــن دون  املعنيني 
بعدها مع وزير الداخلية محمد فهمي الذي 
أبلغني بأن البلدية ستتصل بي وستعمل عىل 
مســاعدتي. إتصل بي رئيس البلدية رياض 
يمق وأبلغني أنهم قاموا بتعقيم الشــوارع 
وأنهم سريسلون يل حصصاً غذائية. بالفعل 
أرسلوا إيلّ حصتني رموهما أمام مدخل املنزل 
وذهبوا خوفاً مــن العدوى ربما". ويضيف 
نضال: "لدي وعائلتي الئحة حاجيات يومية 
واملعنيون بامللف ال يســاعدونني ال بتأمني 
اللوجســتية.  بالخدمات  حتى  وال  رشائها 
أنا أؤّمــن كل يشء من حســابي الخاص 
بمساعدة بعض األصدقاء مشكورين الذين 
يُحضون يل األغراض. أنا لم أقبل الحصص 
الغذائيــة من البلدية فحالتــي أنا وعائلتي 
وكل من هم مثلنــا بحاجة إىل رعاية دائمة 
ومتابعة صحية مــن متخصصني باألمنني 
وليســت  دائم  بشــكل  والغذائي  الصحي 

القصة بمســاعدة غذائية من هنا أو هناك. 
أين التعقيم وأين وزارة الصحة؟ أنا عّقمت 
املبنى كله عىل حســابي، هــذا أمر بحاجة 
باألمر  يفهمون  أنــاس  إىل  إىل متخصصني 
وليس كما يدار بهذا الشكل. تخيّل لو أنا اآلن 
وللضورة نزلت إىل أحــد املحالت أو أماكن 

التجّمع فماذا ستكون النتيجة؟".
وختم نضــال بالقــول: "إن املعنيني 

قدر  عــىل  ليســوا  بامللف 
إىل  أنا بحاجة  املســؤولية. 
متطلبــات يوميــة لثالثة 
منــازل محجــورة وليس 
ماذا  غذائيــة...  حصة  اىل 
تفعل هــذه؟ أنا أريد حقي 
لنا  قالت  التــي  الدولة  من 
تخّلت  ثم  أنفسكم  احجروا 
عنــا. يف كل بلــدان العالم 

الدولة خصصت مبالــغ وتكّفلت بحاجات 
أين حقي من  أنا  املحجورين،  األشــخاص 
الدولة؟ وملاذا كل هذه اإلجتماعات واألخبار 

والصور هل هي فقط للربوزة؟".

تقارير بانتظار القرار

ولدى اإلستفســار عن أداء عمل لجنة 
إدارة الكوارث يتبنّي أن السيدة إيمان الرافعي 
مهمتها التنسيق مع البلدية من قبل اللجنة 
بخصوص هذه الحاالت ورفع تقارير بشكل 
دائم إىل وزارة الداخلية عرب محافظ الشمال. 
وهنا تشري مصادر يف اللجنة إىل أنها "تحيل 
إىل  والطلبات  الشــكاوى 
البلدية ولكنها ال تستطيع 
الفرض عليهــا، يف الوقت 
البلدية  فيــه  تقول  الذي 
أن ليس لديهــا بعد اإلذن 
للرصف ملثل هذه الحاالت". 
يطرح  الذي  السؤال  وهنا 
هذه  تحتاج  هل  نفســه: 
القضايا والحاالت اإلســتثنائية إىل كل هذا 
الوقت لإلنتظــار أم املطلوب إيجاد آلية دفع 
رسيعة ملساعدة املحجورين يف منازلهم عىل 
الصمود؟ وما الغاية من تلك اللجنة إذا كانت 
ال تســتطيع ان تفرض عىل البلدية تأمني 

محجورو "كورونا" في طرابلس لـ"نداء الوطن": أين   المعنيون 
وماذا لو نزلنا إلى الشارع؟

المحمد: أجرينا الفحوصات على نفقتنا الضعضوع: ال أحد يتابع وضعنا

الـــشــمــال - مـــايـــز عـــبــيـــد

أريد حقي من الدولة التي 
قالت لنا أحجروا أنفسكم 

ثم تخلّت عنا

البلدية: مكلفون بتأمين 
المساعدات الغذائية لهم 

أما غير ذلك فعليهم 
هم تأمينها

عىل  صفحته  يف  الجيــش  أعلن 
"تويرت" ان "ضابطاً من فوج الحدود 
الثاني اصيب بفريوس كورونا  الربي 
وهــو يخضع للعالج، وقــد اتخذت 
والضورية  الوقائيــة  اإلجــراءات 
الالزمة والفوج مســتمر بأداء املهام 
املوكلة اليــه". وذكر التقرير اليومي 
 Covid-19 لــوزارة الصحــة عــن
ان "عــدد الحاالت املثبتــة مخربياً 
يف مستشــفى الحريــري الجامعي 
الجامعية  املستشــفيات  ومختربات 
املختربات  إىل  باإلضافــة  املعتمــدة 
الخاصة، بلــغ 463 حالة بزيادة 17 
حالة عن يوم امس االول، وســجلت 
حالــة وفاة يف مستشــفى ســيدة 
املعونات الجامعــي ملريض يف العقد 
الخامس مــن العمر، كان يعاني من 
امراض مزمنة مما يرفع عدد الوفيات 

اىل إثنتي عرشة".

463 حالة...
وأول إصابة

في صفوف الجيش
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لفصل خّدام عن النظام السوري ألن النظام 
كان واحداً واإلنشــقاق حصل الحقاً، أي بعد 

."2005

المعارضة المبدئية

وال يمكــن ذكر تلك املرحلــة من دون 
مار  الراحل  البطريــرك  إىل معارضة  العودة 
الســوري  لإلحتالل  نرصالله بطرس صفري 
واملمارسات التي كانت تحصل، وصمد صفري 
يف وجه كل محاوالت الرتغيب والرتهيب التي 

كان يقودها النظام أو حلفاؤه يف الداخل.
ويف السياق، يشّدد املطران يوسف بشارة 
الذي كان راعي لقاء قرنة شــهوان بتكليف 
من صفري عىل أن "بكركــي لم ترضخ لكل 
املحاوالت السورية يف تلك املرحلة وبقي صفري 

عىل موقفه ولم يتزحزح عن مبادئه".
الوطن":  لـ"نــداء  بشــارة  ويقــول 
"كنا نعــارض نظاماً بأكملــه إحتل لبنان 
ومطلبنا كان واضحاً وهو السيادة والحرية 
واإلستقالل، لذلك لم نفّرق بني شخص وآخر 

من ذلك النظام".
ويــروي أن "النظــام الســوري حّول 
املؤسســات اللبنانية العاملــة تحت إمرته 
لذلك كان واجباً رفــع الصوت يف وجه أركان 
النظام السوري وحلفائه يف الداخل، والجدير 
ذكــره أن كل أنواع الضغوط مورســت عىل 
بكركي والبطريرك صفري لدفعه إىل التوجه إىل 
سوريا أثناء زيارة البابا يوحنا بولس الثاني 
العــام 2000 لكن بطريركنــا رفض، وهو 
كان صاحب شــعار إنني ال أذهب من دون 
ضمانات تتعلق باســتقالل لبنان، وال أذهب 
بال رعيتي، لذلك كانت معارضتنا مبدئية لكل 

النظام السوري ولم ندخل يف لعبة التجزئة".

رحيل "المحتلّ المستبدّ"... وحليف "القلّة"

بعد خمســني عاماً أمضاها خّدام يف ظالل حزب 
البعث وحافظ األســد، أدرك أن ال مــكان له بعد وفاة 
من خدمه بإخالص أكثر من 35 عاماً منذ ما بني العام 

1966 والعام 2000.
أدرك الرجل أيضاً أنّــه ال يمكنه أن يغادر إىل الظل 
مــن دون أن يرتّــب عملية التوريــث. بحكم تجربته 
الطويلة يف الحكم كان يعلم أّن يف ســوريا رجالً واحداً 
قائدأً وكل ما يتفرع عنه يبقى متعلقاً به وأن ال مكان 
للرتاتبية الحزبية وال للممارســة والعقيدة واألدوار ألّن 

كل ما يدور حول الرئيس القائد يكون بقرار منه. 
كان عبد الحليم خــّدام يعرف أن دوره انتهى قبل 
أن يموت األســد. وكان يف ما تبقى له من أيام يف دائرة 
الحكم يرصف أعماله بانتظار قرار خروجه الذي كان 

يتحني الفرصة ليتمّكن من اتّخاذه.
يف العــام 2007 كان عبد الحليــم خّدام قد أصبح 
الجئــاً يف العاصمة الفرنســية باريــس. كان مىض 
عامان تقريباً عىل "فراره" من ســوريا وكنت يف صدد 
إعداد فيلم وثائقي عن تاريخ جيش النظام الســوري 
يف لبنان بعد خروجه األخري يف 26 نيســان 2005 بعد 
ســبعني يوماً عىل اغتيــال الرئيس رفيــق الحريري. 
وكان ال بّد من لقاء مع خّدام يف العاصمة الفرنســية 
لكي ييضء عىل املرحلة التي كان فيها ممســكاً برقبة 
الدولة اللبنانية خصوصاً تلك التي رافقت الدخول األول 
للجيش السوري يف حزيران 1976 والقتال ضد منظمة 
التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية قبل أن تتحّول 
هذه القّوات إىل الفصيل األكرب يف قوات الردع العربية يف 
أيلول 1976 ويتحّكم من خاللها حافظ األسد بالقرار 

اللبناني.
كان خدام يقيــم يف فيال جميلة 
الفرنسية  العاصمة  أحياء  أحد  داخل 
قيل أن الرئيــس رفيق الحريري كان 
يملكها. لم يكن اللقــاء معه معقداً. 
القرار  كان الرجل أصبح خارج دائرة 
ويتمتّع بحماية الرشطة الفرنســية 
خوفــاً من تعّرضه ملالحقــة النظام 
السوري أو لعملية اغتيال. كان مىض 
عامــان عىل خروجه من ســوريا يف 
أيلــول 2005 وكان وحيداً مع عائلته 

ونجله جمال الذي توىل ترتيب اللقاء بعد اتصاالت معه 
من بريوت. بعمر 75 عاماً بدا خّدام وكأنه يف شيخوخته 
املبكرة. صوت ضعيف ورتيب ومتقطع وكأنّه مريض 
أو كأنّه بات رجالً ال ينظر إىل الغد آمالً أّن األيام ستكتب 
له دوراً جديــداً. ولكنّه يف الحديث معــه ظهر وكأنّه 
يأمل بأن يكون هناك تغيري يف ســوريا وبأن يكون له 
دور يف هذا التغيري األمر الذي عرّب عنه يف تشكيل جبهة 
الخالص الوطني التي بقيــت ظاهرة إعالمية لم تعّمر 
ولم تكتب أي صفحة جديدة يف تاريخ ســوريا وحتى 
عندما اندلعت األحداث يف ســوريا بعد 15 آذار 2011 
لم يكن لعبد الحليم خّدام أي وجود عميل. بقي اســمه 
يرتّدد كواحد من أسماء رافقت حافظ األسد. وهو كان 
محظوظاً ربمــا باعتبار أنه رافقه حتى وفاته وعندما 
أراد أن يصنع لنفسه حياة جديدة لم يجد له مكاناً. بل 
وجد نفسه يف دائرة الشــك واإلتهام وبالكاد كتبت له 

النجاة.
منــذ العام 1966 بــدأ خّدام مســريته إىل جانب 
حافظ األســد عندما كان محافًظا للقنيطرة واألســد 
للدفاع وهي املرحلة التي شــهدت حرب 1967  وزيراً 
وســقوط الجوالن. ثم رافقه بعدما بات األسد رئيساً 

للجمهورية وصار خــّدام وزيــراً لخارجيته يف العام 
1970. وبهذه الصفة بات خّدام مكلفاً رئيسياً من قبل 
رئيسه بامللف اللبناني. وألنّه كذلك كان عليه أن يتصل 
بالرئيس ســليمان فرنجية يف أيار 1973 ليطلب وقف 
العمليات العســكرية التي نّفذها الجيش اللبناني ضد 
املسلحني الفلسطينيني مهدداً بتدّخل الجيش السوري. 
وألنّه كذلك بات منذ العام 1975 أحد أقطاب لقاء قمة 
عرمون للقيادات اإلســالمية وبات هو من يقرر ماذا 
يفعلون وماذا ال يفعلون وهو الذي يتوىل 
الحوار مع الرئيس سليمان فرنجية نيابة 
عنهم. وألنــه كذلك أيضــاً كان يأتي إىل 
رشيك  وكأنّه  بعبدا  يف  الجمهوري  القرص 
يف الحكم ويف فرض الرشوط عىل الرئاسة 
ولم يتوان عن النوم يف القرص ومسدســه 
تحت الوســادة خوفاً من تعّرضه لعميلة 
اغتيال. ولعّل أهّم السجاالت كانت تحصل 
الذي  الرئيس كميل شــمعون  بينه وبني 

أطلق عليه لقب خّريج جامعة سعسع.
بهــذه الصفة أيضاً لعب خــّدام أدواره 
كّلها يف لبنان من دون أن يكون له دور مماثل يف ســوريا. 
كان مطلوباً منه أن يخيف اللبنانيني من خصوم ســوريا 
ومن حلفائها وعمالئها ولكنه يف ســوريا كان رجالً آخر ال 
مواطئ قدم له داخل النظام وال قوى عســكرية تأتمر به 
وال عشرية وال طائفة يســتقوي بها. بقي طوال مسريته 

منفذاً لرغبات رئيــس النظام ولم تكن له 
سلطة إال بتفويض منه. وألنه كذلك شارك 
يف مؤتمــري جنيف ولوزان لبحث التعيالت 

الدستورية يف النظام اللبناني. 
نائباً  العام 1984 عندمــا صار  يف 
امللف  وكأّن  بدا  السوري  النظام  لرئيس 
فعلياً  ليســتقّر  يده  من  خرج  اللبناني 

وعملياً بيد رئيس املخابرات الســورية يف لبنان اللواء 
غازي كنعان الذي كان له خّط تواصل مستقل باألسد 
من دون املرور بأي تراتبية أخرى أمنية أو عســكرية 
أو سياســية. صحيح أنه بات الرجل الثاني يف السلطة 
ولكنــه بالفعل كان أصبح الرجل الــذي لم يعد له أي 
دور. مثلــه كان كنعان أيضاً. عندما تم نقله من لبنان 
إىل ســوريا يف العام 2002 ليتوىل مسؤولية أمنية أعىل 
قبــل أن يكون وزيراً للداخليــة كان أصبح بال فعاليّة 

ومجّرد وظيفة من دون أثــر قبل أن تقوده التطورات 
إىل "اإلنتحار" بعد اتهامه بأنــه أدىل بإفادة أمام لجنة 
التحقيــق الدولية يف قضيــة اغتيــال الرئيس رفيق 

الحريري تدين النظام ورئيسه بّشار.
كذلك كانــت عملية اغتيال الحريري طريق خروج 
خّدام من سوريا. منذ العام 1995 ومع التمديد للرئيس 
الياس الهراوي اتُِّهم خّدام بأنه بات عىل تنســيق تاّم 
مع الرئيس رفيق الحريري الذي كان النظام الســوري 
يخضعــه للمراقبة األمنية والسياســية وكأنه رّش ال 
بّد منه. يف العام 1998 أضيف إىل الالئحة اســم رئيس 
األركان حكمت الشــهابي ليصبح هذا الثالثي متَّهماً 
بالتآمر عىل النظام يف ســوريا. هذه املرحلة شــهدت 
انتخاب العماد أميل لحود رئيساً للجمهورية يف لبنان يف 
ما اعترُب كرد عىل "مؤامرة" التمديد للهراوي وكان هذا 
األمر ترافق مع صعود تيّار بّشار وفريقه داخل النظام 
الســوري تمهيداً ملرحلة ما بعد حافظ من أجل تأمني 

الوراثة السياسية.
يف 10 حزيران 2000 مات األســد بعد معاناة مع 
املرض الذي جعله يف آخر أيامه وكأنه خارج الســلطة 
إال بمقدار حضوره املعنوي. بحكم األمر الواقع أصبح 
بالوكالة ولكّن دوره اقترص عىل تأمني  خّدام رئيســاً 
تعديل الدستور بالشــكل الذي يسمح بانتخاب بّشار 
رئيساً وذلك من ناحية تصغري السن الذي يسمح بتبوؤ 
سدة الرئاســة. وهذا األمر عاد خّدام وأعلن ندمه عليه 
ولكن يف الواقع لــم يكن بإمكانه إاّل أن 
يفعــل. منذ تلك اللحظــة يف 17 تموز 
املايض  من  بات خــدام شــيئاً   2000
السوري مثله مثل كثريين ممن رافقوا 
حافظ األسد لتبدأ مرحلة تركيز سلطة 
اإلبن بّشــار التي لم يكن فيها مكان لـ 
"الحرس القديم". منذ ذلك التاريخ بات 
خــّدام بحكم الرجل امليت الذي ينتظــر قرار طرده أو 
إبعاده إو إدخاله إىل السجن. بعد اغتيال الرئيس رفيق 
الحريري بأشهر قليلة مّر مروراً عابراً يف بريوت وخرج 
من دون عودة. منذ خروجه يف ايلول 2005 بات خارج 
الزمن وكأنه انتمى إىل مرحلة انتهت وال مجال ليكون 
له أي دور خارجها. صار خّدام مجرد صفحات يف كتب 
تتحدث عن سوريا وعن لبنان. خرج وكان يعرف أنه لن 

يعود. وأن سوريا لن تعود.

خدام وبشار

مات الجئًا في باريس

كان خدام يأتي إلى 
القصر الجمهوري في 

بعبدا وكأنّه شريك 
في الحكم ولم يتواَن 
عن النوم في القصر 

ومسدسه تحت الوسادة

كان خدّام يعرف أن 
دوره انتهى قبل أن 

يموت األسد

نــــجــــم الـــهــــاشــــم

عبد الحليم خدّام:
وفاة رجل ميت
في 31 آذار 2020 أُعلن خبر وفاة عبد الحليم خدّام. 
ولكن في الواقع فقد مات الرجل قبل هذا التاريخ 

بنحو 20 عامًا. هو الذي كان له أن يلعب دورًا سياسيًا 
كبيرًا في لبنان وسوريا بتفويض من رئيس نظامها 

حافظ األسد مات عندما خرج عمليًا من الحياة 
السياسية ودائرة الفعل في العام 2000 عندما لعب 

أحد آخر أدواره وشارك مرغمًا بإعداد مراسم انتقال 
السلطة في سوريا من األب إلى اإلبن بشار.

محجورو "كورونا" في طرابلس لـ"نداء الوطن": أين   المعنيون 
املطلوب وأي نوع من التقارير ترفعها إذاً السيدة وماذا لو نزلنا إلى الشارع؟

الرافعي إىل الوزارة إذا كان املحجورون يقولون 
إن ال أحد يؤّمن لهم احتياجاتهم ال الصحية وال 
املتابعات اليومية؟. إســتوضحنا عضو مجلس 
بلدية طرابلس عبدالحميد كريمة الذي يتواصل 
مع أمينة رس لجنة إدارة الكوارث من ِقبل بلدية 
طرابلس فاعترب أن "البلدية قامت بدورها تجاه 
نضال وغريه من املحجورين وهي مكّلفة فقط 
بتأمني املساعدات الغذائية لهم أما غري ذلك من 
الطلبات الخاصة فعليهم هم تأمينها وليس عىل 

البلدية".

الضعضوع:
لم يسأل عني أحد

أســامة الضعضوع من جبل محســن 
أيضــاً قد بــدأ منذ أول من أمــس الخضوع 
للحجر املنزيل بعد عودته من مستشفى رفيق 
الحريري وتحول فحصه إىل سلبي. أما زوجته 
وإبنه وأمه وأخوه وأخته وزوجها، فجميعهم 
بحالة حجر منذ أســبوع. الضعضوع  أيضاً 
أشــار يف حديث إىل "نداء الوطــن" إىل أن "ال 
هو وال كل أفراد عائلته زارهم أي أحد ملتابعة 
ملفهم، ال من الهيئة العليــا لإلغاثة وال من 
بلدية طرابلــس وال لجنة الكوارث يف املدينة". 
أضاف: "نتابع أوضاعنا بأنفسنا ونقوم بكل 
إجراءات الَحجر املنزيل من جانبنا الخاص ولم 
يتابع وضعنا أي أحد. فقط رشكة هوا تشيكن 
أرســلت إيل املعاش الشــهري كاملعتاد ليس 
إال". ويحصل يف هذا امللف تقاذف مسؤوليات 
بني البلديــة ولجنة الكــوارث وهناك اتهام 
بأنهم أصحاب متطلبات كثرية.  للمحجورين 
يف هذا السياق إنتقادات عدة تطال الهيئة العليا 
لإلغاثة وغياب رئيسها خري الذي من املفرتض 
أن رئيــس الحكومة كّلفــه متابعة أوضاع 
املحجورين، علماً أن منزل نضال ال يبعد سوى 
أمتار عن منزل اللواء خري الذي وبحسب هؤالء 
املحجورين لم يكلف نفسه حتى الساعة أقله 

باتصال أو سؤال عن أوضاعهم".
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اليوم هو أول الشــهر، هو األول من نيسان، هو 
يوٌم مسموح فيه رســمياً الكذب، عىل أن يكون كذباً 
أبيض، غري كّل الكذب األســود، القاتم، الحقود الذي 

نعيشه عىل مدار 364 يوماَ!
أخباٌر أخبــار كما رذاذ املطر. خــرٌ صدر للتّو: 
إرشادات يف الواليات املتحدة األمريكية برتك األشخاص 
داون  ومتالزمة  والتوّحد  الدماغي  بالشــلل  املصابني 
واملســنني يموتون إذا أصيبوا بفريوس كورونا! خر 
صحيح؟ نتمنى أن يكون كذبــة بيضاء وليس قراراً 

أسود.  موقع "غوغل" الذي كان يستعّد طوال العام 
ليجعلنــا نُصدق كذبة خياليــة يُطلقها يف مثل هذا 

اليوم "رفع العرشة "معلنا" أن غوغل لن يشارك 
بهذا التقليد هذه السنة إحرتاما لجميع من 
يحاربون جائحة "كوفيد 19" واملوقع أوقف 
أي جهود مركزية لكذبة األول من نيسان". 

ال تكذبوا اليوم. إجعلوا هذا النهار يمّر بال 
تضليل وال أالعيب وال Fake news ! وإذا أرصيتم 
عىل هــذا  التقليد فلتكن كذباتكــم كما كذبة 
الذي قرر ذات  العازب  نجيب حنكش اإلعالمي- 

يوم، أيام تلفزيون لبنان الذهبية و"حنكشــيات 
منوعة"، أن يتزوج الفتــاة اليافعة بارعة مكناس 

علم الدين )حماة جورج كلوني(، التي تصغره بأربعني 
عاماً. والنــاس، كما عاداتهم دائما، حملوا "الخرية" 
ونســجوا حولها التفاصيل ونعتوه "بالختيار" الذي 
يعيش "جهلة السبعني". كانت كذبة جميلة لم ينسها 
أحد. وقد كللهما عىل الطقــوس البيزنطية  اإلعالمي 

الريايض لبيب بطرس. 
اإلنسان يكذب 200 مرة عىل األقل يومياً، بمعدل 

كذبة واحــدة كل خمس دقائق، بهدف 
أن يحمي نفســه من اللوم أو يف سبيل 
تحقيق مأرب وغايــة. نحن، اليوم، يف 
الحجر. وأن نكــون لوحدنا، بني أربعة 
جدران، ليس معناه أننا لن نكذب. لكن، 
األيام؟  تتمحور كذبات هذه  حول ماذا 
يعلــو عىل كورونا!  أن ال يشء  الثابت 
وحكايات  وقصص  وتلفيقــات  أخبار 

و"ملح وبهار". كريســتيانو رونالدو أصيب بكوفيد 
19. خر كــرج مثل مجرى النهر الهــادر. الفريوس 
نتيجة تجربة بيولوجية فاشــلة. تّم تطوير الفريوس 
التاجي يف املخترات الصينية أو األمريكية أو الفرنسية. 
البابا فرنســيس أصيب بالفريوس... تُرى ملاذا تتفىش 
بهذا الشــكل األخبار الكاذبة؟ هل الناس ساذجون أم 

سواه كيف "يعزف" أن هناك من يعــرف أكثر من 
عىل "وتر" قلق الناس؟ 

اثنان  يختلف  ال 
عىل  أن األشــخاص 
لبيتهــم  بغا
يتشــاركون يف نرش 

األخبار املزيفة من أجل التسلية واملتعة. ثمة إحساس 
غريب يعرتي من يكذب حني يكتشف أن كذبته انطلت 
عــىل الكثريين. هو شــعور باإلنتشــاء. وهل هناك 
أجمل من تلفيق األخبار عن الخفافيش واملشــاهري؟ 

لكن مــاذا عن األكاذيــب التي لفقت 
يف اآلونــة األخــرية عــن العالجات 
الفريوس؟ ســمع  املحتملة ملواجهة 

ماليــني البرش عن فضائــل الكلوروكــني املفرتضة 
وعادوا وســمعوا عن مخاطر الكلوروكني املفرتضة. 
وبني الصــّح والخطأ كرجت التأويــالت والتلفيقات 

واألكاذيب. 
وكأن األول من نيسان هو السائد األول كل يوم. 

اليوم عيــد، عيد الكذب، الــذي يأتينا واألكاذيب 
واألخبار امللفقــة باألرطال. يف هذا اليــوم ننضّم اىل 
القائلني ان لبنان، الوطن الذي تنشــقناه أريجاً، هو 

وهم. هو، بجبله وســهله وعبــوره للطوائف، 
كذبة. واأليام أفضل جهاز لكشف الكذب.

هناك مقولــة ملفتة: حينما تكذبون 
حاولــوا ان تفعلوا بإتقان وتحرتموا ذكاء 
اآلخرين. فهل ســمع السياسيون يف بالدنا 
بها؟ فلنصِغ بانتباه شــديد اىل آخر الخطابات 
واملقابالت التي شــارك فيها هؤالء يف الشــهرين 
املاضيني ولنميّز وحدنا الصــدق من الكذب. الصوت 
الخفيض يدل عىل أن الشخص الذي نصغي إليه متوتر 
أو كاذب أمــا الصوت الحاد فيــدل، يف علم النفس، 
اىل محاولة الســيايس، غري الصادقــة، لإلثارة. ويف 

كال الحالــني قد تنقبــض العضالت 
وتتقلــص كمية الــدم التي تضّخ يف 
الحبال الصوتية، ما يتسبّب بتموجات 
صوتيــة ورجفان يف نــرة الصوت. 
إنتبهــوا اىل السياســيني جيداً وهم 
يتكلمون. فالذيــن يلّفقون خراً )أو 
أخباراً( يناورون بأيديهم، يف شــكٍل 
الشــعوري، أكثر من سواهم. نراهم 
بشحمات  يلعبون  أو  أنوفهم  يحّكون 

آذانهم أو شــعرهم أو يكثرون من استخدام إشارات 
اليّد أو يطقطقون األرض بأقدامهم يف محاولة ساذجة 
إلخفــاء حقيقة أنهم يكذبون وإلهــاء الناس. هؤالء 
نعرفهم، أو سنعرفهم، من تعابري وجوههم وال سيما 
عّض الشفتني وابتسامات اإلستهزاء وهز الكتفني اىل 
األعىل عند اإلجابة عىل سؤال بجواب: ال أو لست أدري. 

خصوصا إذا تّم هّز كتف واحدة ال اإلثنتني. 
كذابــون كذابون... وهذا هو "يــوم الكذب"، أي 
يوم أكثرية من يمســكون بزمام أهل األرض عىل هذه 
األرض. نحن نطلق عىل هذا اليوم "كذبة أول نيسان". 
الفرنســيون يســمونه Poisson D’avril. يف الواليات 

املتحدة األمريكية يسمونه April fools’ day. وجميعنا 
نبتسم كثرياً ألكاذيب هذا اليوم حتى ولو كنا عاملني أنها 
ترجمة علنية ملا نحياه طيلة السنة. اليوم، سنحاول أن 
نبتســم ونمازح بعضنا بعضاً "فيسبوكياً" وسنشهد 
أمطاراً من البوستات املذيّلة بعبارة "1 أبريل" وسننىس 
لساعات أنها إمتداد أليام سبقت وأيام ستيل. مع فارق 
أنكم لن تتمكنوا اليوم من رؤية إنعكاس كذبتكم عىل 
وجوه املتلقي ولن يستطيع أحد أن يضع عىل ظهوركم 

رسم سمكة من "أسماك نيسان". 
أنفســهم يحكون ويسهبون عن  السياســيون 
"الكذب" الذي يمارسه سياسيون وأصحاب قرار طيلة 
أيام الســنة. لكن، حني يدق "الكوز بالجرة" يعودون 
ويســحبون كالمهم. أفال تتذكرون يوم نعت الرئيس 
الفرنيس الســابق نيكوال ســاركوزي رئيس الوزراء 
وعاد  "بالكذاب"  نتنياهــو  اإلرسائييل 
ذيلها  ديبلوماسية  رســالة  له  وأرسل 
بعبــارة: مع فائق اإلحــرتام واملودة". 
كذابان. السياســة كــذب ومن يخرج 

منها "صاغ" له كل التحيات. 
رؤوســهم  ســيهّزون  كثــريون 
باملوافقة عىل أن عماد السياسة الكذب 
ســيقرتعون  أنفســهم،  هؤالء  لكن، 
ويرفعون الرايات اىل سياسيني كاذبني. 
ملــاذا؟ لم ينس العالــم أن دونالد ترامب، وســواه يف 
الغرب ويف الرشق، ممن ضّللــوا الناخبني يف حمالتهم 
اإلنتخابية أصبحوا أســياداً يف البيوت الرئاسية. فهل 
الناس غري حساســني لألكاذيب أم أن هؤالء الناس ما 
عادوا يهتمون بالحقيقة وال يأبهون بأن للكذب يوماً 

واحداً ال 365 يوماً؟ 
تثبت الدراسات أن البرش قد يعلمون أن من يتكلم 
هو كاذب لكنهم قد يتسامحون معه إذا كانوا يحبونه. 
هناك انفصال هائل بني مــا ندركه من حقيقة ومن 

ندعمه "بالروح وبالدم". 
موقع "غوغل" لن يكــذب علينا اليوم. وهو الذي 

نضحك؟ نحزن؟ نفبرك األكاذيب 
أو نعيش في أكاذيب "أهل 

السلطة" أو نبتسم ألننا، ألول مرة 
في التاريخ، نحيا "أّول نيسان" مع 
حالنا في حقيقة، أشبه بالخيال، 

نتمناها أكذوبة؟

ال تصدقوا

خطط الستعمار كوكب 
المريخ ومواء القطط 

باإلنكليزية

يكذب اإلنسان 200 
مرة على األقل يوميًا 

بمعدل كذبة واحدة كل 
خمس دقائق

نـــــوال نــــصـــــر

"غوغل" لن ُيشارك في 1 أبريل... والكّذابون  ُمنهكون!

اليوم عيد سياسي فرمانات سياسية
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ال تصدقوا

أي الطرق أقصر؟

قال لنا قبل أعوام، يف يوم الكذب العاملي: أصبح 
بمقدوركــم تغيري الطقس إذا لم تحبوه اىل يشء 
أكثر قبوالً. ويومها صدقناه وقرأنا للتأكد. وعاد 
وقال لنا: أصبح هناك تطبيق يُمّكننا من ترجمة 
مواء القطط وعــواء الكالب اىل اللغة اإلنكليزية. 
صدقناه وقرأنــا. وعاد وأتحفنا بخر عن خطط 
الستعمار كوكب املريخ. وصدقناه أيضا وأيضا. 
وعدنا وصدقناه يوم كذب علينا وأخرنا أنه بات 
يف مقدورنا إســتخدام الهاتف الخليوي لتحديد 
مــكان الجوارب الضائعة. تُــرى لو أخرنا قبل 
عام أو عامني أن جرثومة غري منظورة ستجعل 
أربعة  العالم يبقى أســريا، طوال أشــهر، بني 

جدران هل كنا صدقناه؟ 
الكذب بحاجة اىل خيال. والخيال يشــتّد يف 
كّل أول نيسان لكن، هذه السنة، إختلفت األمور 
واملســائل كثرياً وبتنا يف عالم خرايف مفتوح عىل 

مجهول. 
أكذبوا أكذبوا اليوم فقط واســرتيحوا غداً. 
وتذكروا أن الرجال يكذبون بنسبة عرشين مرة 
أكثر من النساء لكن النساء، حني يكذبَن، يقنعَن 
أكثر. تُرى، سيكون هذا ســبباً إضافياً لتمكني 
املرأة من اإلمســاك بمفاصل السياسة يف العقد 

املقبل؟ 
العصافري قد تتظاهــر باأللم وتتلوى أمام 
الحيوانات التي تحاول إفرتاس صغارها يف العش. 
العنكبوت قد يتخفى هو ايضا بقشــور وتحت 
حطام وأنقاض للهروب من أعدائه. واإلنسان قد 
يفعل هذا لينجو من يشء ما. فليكذب اإلنســان 
كذباً أبيض لكــن فلنقل له، ايّاً يكن، حني يكذب 
بوقاحة كذباً أسود: أنت كذاب! ولنبدأ من اليوم 

يف عيد الكذابني.

الرسمية  الوقائية  للقرارات  كان 
املتخــذة يف البــالد أثراً ســلبياً عىل 
العائالت، ال بل شكلت تحدياً استثنائياً 
لهم، فالكل مســجون بــني حيطان 
املنزل يصــارع امللل. وهنا رأى مارتن 
خليل يف فــرض الحجر عىل اللبنانيني 
أفراد  بــني  الحدود  لكرس  مناســبة 
التفاعل  ودعم  األصدقاء  وبني  العائلة 

الشخيص يف دوائرنا الصغرية.

إندماج وتواصل
وال  عائلته  مــع  يعيش  معظمنا 
الكثري  أو يقيض  أفرادها جيداً،  يعرف 
فعلياً  لكن  أصدقائــه  الوقت مع  من 
لــم تكن هنــاك فرصــة للغوص يف 
شــخصياتهم أو معرفة ما اذا كانت 
لديهــم وإيانا اهتمامات مشــرتكة. 
وهنــا جاءت فكــرة اللعبة وهي من 
نوع األلعاب التي يطلق عليها اســم 
الجليد"، وبحســب مارتن  "كارسات 
من يلعبها سيكتشــف أنها تســاعد 
عىل التعرف أكثر عىل بعضنا البعض، 
عىل اهتماماتنــا، تجاربنا، ذكرياتنا، 
وما إىل ذلك وغالباً ما ستكون النتائج 
رائعة  أو  لالهتمام  مثرية  أو  مضحكة 
والشاشات  الذكية  هواتفنا  عن  بعيداً 

الصغرية. 
"ال ربــح أو خســارة يف اللعبة" 
يرشح مارتن خليــل لـ"نداء الوطن" 
التاجي،  الفريوس  تفيش  "إثر  ويكمل 
وتكراراً:  مراراً  واحدة  توصية  سمعنا 
ســيناريو  وهو  املنزل"  يف  "البقــاء 
غري مســبوق لألفــراد والعائالت يف 
جميــع أنحاء العالــم وليس فقط يف 
لبنان. ومــن منا لم يتخيل قبل واقعة 
الكورونا أن يكون الكسل أو الجلوس 
يف املنــزل "عرضاً مغريــاً ورائعاً" ال 
بل مريحــاً ومطلوباً ولكن بعد بضعة 
أيام من الحجر الذاتي يف بيوتنا شــعر 
لذا قررت  بالضيــق والتوتر.  أغلبيتنا 
أن أصمم لعبة تســاعد عىل االندماج 
بيئة جماعية،  العميــق يف  والتواصل 
وتعــزز مبــدأ التعاون واملشــاركة 
واالستماع لآلخرين وتعمل عىل تنمية 
املهارات االجتماعية وخلق جو إيجابي 
للمناقشة الجماعية الصغرية" وأكمل 
"عملنا كفريق من ثالثة أشخاص، أنا 
صعب،  ومروة  صالح  كريم  وصديقي 
وبدأنا بتجميع نماذج أسئلة وتحديات 
مرحة من مصــادر باللغة اإلنكليزية 
ومن حياتنا اليومية أو األســئلة التي 
نحب أن نعرفها عن بعضنا وتكشــف 
أجوبتها عن شــخصياتنا ومكنوناتنا 
الداخليــة وطريقــة تفكرينا عىل أن 
تكــون "مهضومة" وقابلــة أن تتم 
اإلجابة عنها بشكل فردي أو مداورة. 
بعدها صغنا األسئلة باللهجة اللبنانية 
املحكية البســيطة ثــم جربنا اللعبة 
بيننا  الكامــريات  "اوناليــن" فتحنا 
النهائية  النتيجة  و"غربلنــا"  ولعبنا 
التي  األوىل  النســخة  إىل  وصلنا  حتى 
صــدرت بمجموعة من مائة وســتة 
وعرشين  وأربعة  ســؤاالً  وتســعني 
تحدياً". ويتابع "اخرتنا اســمها من 
مت  وحي األزمة التــي من أجلها ُصمِّ
اللعبــة وحرصنا عــىل أن تتضمن يف 

أولها صفحتــني توعويتني موجزتني 
ومرفقتني برسومات توضيحية ونص 
بسيط ومفهوم بلهجتنا املحكية حول 
تظهر  التي  وأعراضه  كورونا  فريوس 
وقائية  وإرشادات  املرض  حاميل  عىل 
خاصة "عالطريقة اللبنانية" ســهلة 

االستيعاب للكبار والصغار. 

ُتباع بالليرة
اللعبة ملن يريد  يبيع مارتن خليل 
بمبلغ زهيد وقــدره ثالثون ألف لرية 
لبنانيــة فقط ال غري ويقول "ترخص 

اللعبة بشكل يومي )إن حسبت ثمنها 
عىل الدوالر( مع تقلب ســعر الرصف 
يف السوق الســوداء ذلك ألنني اخرتت 
بيع الطبعة األوىل مــن اللعبة باللرية 
اللبنانية عــن قصد فلقد تعمدت دعم 
التي  الناس  اللبنانية ودعــم  اللــرية 
تحتاج يف زمــن الكورونــا أن تلعب 
اللبناني  الشــعب  فمعظم  كلفة،  بال 
محجــور يف منزله أو بال عمل لذا بعنا 
باللرية انطالقاً مما نعاني يف لبنان من 

أزمة".
خمســاً  أوالً  "أصدرنا  ويكمــل 
وعرشين نســخة، بقــي منها حتى 

الســاعة ثالث فقط، واليــوم نقوم 
بتعديــالت عىل الطبعــة الثانية بناًء 
التي  واملقرتحــات  التقييمــات  عىل 
اشرتوا  الذين  األشــخاص  لنا  قدمها 
وجّربوها  اللعبة  من  األوىل  النســخة 
ثم تواصلوا معنا وشــاركونا آراءهم 
بكل شفافية يف ســبيل تطويرها ويف 
نسخة  خمسني  ســنطبع  أيام  خالل 
يف  لنطرحها  منقحة ومحسنة  جديدة 
السوق اإلفرتايض". وعن طريقة البيع 
والتوزيع يرشح مارتن أنه اعتمد عىل 
وسائل التواصل اإلجتماعي فقط وأنه 
ما مــن موزع حــرصي لّلعبة وقال: 
"قبل فرض الحجر كنت أوصل اللعبة 
بنفيس إىل من يريدها سواء يف بريوت 
أو صيــدا حيث أســكن إىل أن فرض 
حظر التجول فرصنــا نتفق عىل آلية 
توصيل معينة وبشــكل آمن وضمن 

الساعات املسموحة للتجول".

لسُت لبنانيًا
للمفارقة مارتــن خليل هو من 
أم لبنانية وأب فلســطيني، ويرشح 
"لســت لبنانيــاً عىل الــورق، رغم 
أنه يجــري يف عروقــي إرث والدتي 
إعطائي  يف  حقهــا  من  ُحرمت  التي 
أن تكون  أنني اخرتت  الجنسية. كما 
اللعبــة "عاللبنانــي" ألنها لهجتي 
وألننــي ولدت هنــا وتربيــت هنا 
التعريفي  النص  فحتى  هنا.  وأعيش 
الــذي افتتحت اللعبة بــه يف الكتيب 
املرفق، يقــول باللبنانــي "انعملت 
هاللعبة بوقت انفــرض علينا حجر 
صحي لنحمي حالنــا ونحمي غرينا 
من الكورونا" أما مواضيع األســئلة 
والتحديات فكان معظمها استفساراً 
اهتماماتهم  أو  الالعبني  هوايات  عن 
الفرديــة كاألكل املفضــل أو الفيلم 
أســئلة  وضعنا  أننا  حتــى  املفضل 
خصوصية  أكثر  مواضيع  إىل  تتطرق 
وعائلته  الشخص  طفولة  إىل  تأخذنا 
وذكرياته ممــا "يكرس الجليد" بيننا 
وبــني الالعبني ويعمــق يف العالقات 
داخل األرسة ويفتح باباً للتعرف عىل 
أصدقائنــا بطريقة جديدة ومختلفة 
أما يف قســم التحدي قررنا أن تكون 
تحديات مضحكة مثالً أحد التحديات 
أن تتصــل لتشــرتي كميــة كبرية 
اإلبتعاد  "إن  وختم  الشــاورما"  من 
االجتماعي مــع لعبتنا ال يعني قطع 

اإلتصال بل تعميق التواصل".

لعبة تكسر وتيرة الَحْجر... والضجر
"...في زمن الكورونا"

مــريــم مــجــدولـــيـــن لـــحـــام

مع دخول آالف اللبنانيين الحجر المنزلي بسبب 
فيروس كورونا، برزت على الواجهة إشكالية ملء 

الوقت بما هو مفيد وغير مضجر. فاستوحى المصّور 
والمصمم الغرافيكي مارتن خليل من ذلك "لعبة 

ورق" أطلق عليها إسم "...في زمن الكورونا" اقتباسًا 

من عنوان الرواية الشهيرة "الحب في زمن الكوليرا" 
للروائي الكولومبي الراحل غابرييل غارسيا ماركيز. 

وفي أيام تفشي الفيروس األولى عمل على إعداد 
وتصميم اللعبة الفريدة التي حّولت القيود على 

الحركة والتنقل والتفاعل، إلى فرصة تسلية ونقاهة.

"غوغل" لن ُيشارك في 1 أبريل... والكّذابون  ُمنهكون!

معلومات ال بد منها مارتن خليل

تمهيد

الطبعة األولى
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Life

حظــــــك اليـــــوم

الحــــمل
21 آذار -

19 نيسان

الثــــور
20 نيسان -

20 أيار

الجــــوزاء
21 أيار -

20 حزيران

الســــرطان
21 حزيران -

22 تموز

األســــد
23 تموز -

22 آب

العــــذراء
23 آب -

22 أيلول   

العقــــرب
24 ترشين األول -
21 ترشين الثاني

القــــوس
22 ترشين الثاني
21-  كانون األول

الجــــدي
22 كانون األول -
19 كانون الثاني

الدلــــو
20 كانون الثاني -

18 شباط

الحــــوت
19 شباط -

20 آذار

المــــيزان
23 أيلول -

23 ترشين األول

 واجــه الحبيب بما تعرف 
وال تكــن متكتمــاً، وعليك أن 
تفكر يف مصلحته قبل أن تتخذ 

أي قرار يخص عالقتكما.

اليوم  قراراتك  يف  تتهــور  ال 
تجاه  أكثر  منطقي  بشكل  وفكر 

بعض األمور.

تجد اليوم الكثري من الحلول 
ملشــاكل عالقة كنت تعانيها مع 

الرشيك منذ مدة.

طالــب باســتحقاقاتك يف 
حقك  عن  تتنــازل  وال  العمــل 
مهما واجهت من معاندة و رغم 

الوضع الحايل. 

الحبيب  رأي  اىل  اســتمع 
بعض  يف  صائبــاً  يكون  فقد 
األمور، وخذ به إذا كان يتعلق 

بأمر يخصك.

تلقى  جديده  مسؤوليات 
عىل عاتقك تشــعرك بالتعب، 
لكن هذا ال يمنعك من أن تكون 
إيجابياً يف تعاملك مع الحبيب.

ذكاء  بنســبة  تتمتــع 
لك  تمّهد  امليزة  وهذه  عالية، 
الطريــق لتحقيق النجاح يف 

اتجاهاتك املتنوعة.

جيدة  فرصــة  لك  ســتتاح 
مع  مشــركة  قواســم  إليجاد 
الرشيــك، أو للقيــام بخطــوة 

إيجابية تجاهه.

راقب جيداً مــا يدور حولك 
فقد تكتشــف حقائــق حريتك 
طويالً وكادت تؤدي إىل املحظور.

تربهن عن تفاؤلك رغم الجو 
الســيئ وتثري إعجــاب الرشيك 

بحبك للحياة وشغفك بها.

صاحــب  أنــك  تذّكــر   
من  بّد  وال  الجيّــدة  التأثريات 
أن تساهم شــخصيّاً يف تعزيز 

الروابط العائلية.

تصغــي إىل تذّمر الرشيك 
األمر  فيكون  تفسرياً،  وتطلب 
بت  الســهل  من  ليس  صعباً، 

موضوع يبدو لك شائكاً .

"جزيرة النساء" اإلستونية...
المرأة محرّك الحياة اليومية

منذ قــرون عدة، عىل جزيرة صغرية تكســوها 
الغابات يف بحر البلطيق، تزرع نســاء يرتدين تنانري 
بخطوط حمراء ويضعن أوشــحًة عىل رؤوســهن، 

األرض ويحرسن املنارة ويرأسن املراسم الدينية.
أما الرجال عىل جزيرة كينو الواقعة عىل مسافة 
عرشة كيلومرات من سواحل إستونيا، فيبحرون عىل 
مدى أســابيع بل أشــهر تاركني للنساء تويل شؤون 
الحيــاة يف واحدة من آخر املجتمعــات يف العالم التي 
تقودها نساء. إال أن نمط الحياة هذا مهدد يف كينو إذ 
تدفع الصعوبات االقتصادية عدداً متزايداً من سكان 

الجزيرة إىل املغادرة بحثاً عن عمل يف مكان آخر.
وتقــول ماريه ماتــاس وهي دليلة ســياحية 
ومســؤولة الراث يف كينو "نناقش كلنا يومياً ونحن 

جالسون عىل طاولة املطبخ موضوع استمراريتنا".
وتتمحور الحياة يف كينو عىل تقاليد قديمة وأغان 
شعبية تندرج ضمن ثقافة فريدة من نوعها ضمتها 

اليونيسكو إىل قائمة الراث العاملي الشفوي.
الحياة يف  وتضيف ماتاس بقلق "ســنفقد هذه 

حال لم يعد الناس يقيمون هنا".
ويبلغ عدد سكان الجزيرة املسجلني 686 شخصاً 
إال أن 300 منهم يقيمون فيها طوال السنة أي أقل من 
النصف عما كان عليه العدد قبل األزمة املالية العاملية 

يف 2008 التي رضبت إستونيا يف الصميم.
16 كيلومراً  البالغة مســاحتها  وتضم الجزيرة 
مربعاً بعض الطرقات املعبدة فقط ومتجرين صغريين 
للمواد الغذائية ومتحفاً وكنيســة فضالً عن مدرسة 
صغرية ال يزيــد عدد تالميذها عن 36 فيما كان العدد 

نحو مئة قبل سنوات قليلة.
ويوضح الصياد مارغــوس الرينتس وهو يقوم 
بتدخني أســماك اصطادها قبل فرة قصرية "الفقمة 

وطيور الغاق تطرح املشكلة األكرب" عىل الصيد.

وهذان النوعان محميــان بعدما اندثرا تقريباً يف 
منتصف القرن املايض بسبب الصيد الجائر.

ومنذ ذلك الحني عادت بأعداد كبرية وباتت تهدد 
بدورها األســماك املحلية. وأظهرت دراســة أجريت 
العــام 2010 أّن كمية األســماك املصطادة تراجعت 

عرش مرات وعدد بعض األنواع األخرى مئة مرة.
ويــرى مارغــوس وزوحته مارج عــىل غرار 
كثريين، أنهما لم يعــودا قادرين عىل تحصيل لقمة 

العيش من البحر.
وشــأنهما يف ذلك شــأن كثريين، باتــا يؤّمنان 
حاجاتهمــا مــن املــواد الغذائية من خــالل تربية 
الحيوانات وزراعة األرض. وتوضح ماريه ماتاس أن 
شــغل الصوف والحياكة وهي وسيلة تقليدية لكسب 
العيش لم تعد مجدية عىل الصعيد االقتصادي مؤكدة 

"كل هذه األمور التي كانــت مهمة يف املايض لم تعد 
كذلك اآلن". وقد غــادر الكثري من الصيادين الجزيرة 

بحثاً عن عمل يف النروج أو فنلندا.
خالل لقاء اسبوعي صباحي، تتبادل 12 امرأة من 
كينو املستجدات والشــائعات والذكريات حول طاولة 
وضعت عليها األسماك اململحة والبسكويت والشوكوال.
وهن يتحدثن عن الرجــال الذين اختاروا البقاء 
عىل الجزيرة وباتوا يخوضون مجاالت كانت ســابقاً 
حكراً عىل النساء. وتشري مريايس سامله "أوسكار كان 

من أوائل الرجال الذين راحوا يعملون يف الحقول".
ويُروى يف الجزيرة أن ســامله وهي شــخصية 
نســائية لها ثقلهــا، أرّصت عــىل أن يأتي زوجها 
أوســكار للعمل معها يف املزرعة عندما كانا يف سن 

الخامسة والعرشين.
وتقول ســيدة أخرى مستذكرة ذلك "كنا نضحك 

لرؤية رجل يعمل معنا يف الحقل".
ويستقطب نمط الحياة املميز هذا السياح. فيزور 
الجزيرة 30 ألف شخص نصفهم من إستونيا والنصف 
اآلخر من أوروبا وآســيا. ويف غياب الفنادق واملطاعم 
يستقبل سكان الجزيرة هؤالء الضيوف يف منازلهم. إال 

أن السياحة ال تزدهر إال يف فصل الصيف.
قد تكون أدوار النساء والرجال تغريت أال أن ثمة 
مهمة ال تزال تقع عىل عاتق السيدات وهي املحافظة 

عىل ثقافة كينو العائدة لقرون غابرة.
عندما كان الرجــال يخرجون إىل البحر، كانت 
النساء بحســب التقليد، ينظمن املهرجانات واملآتم 
والزيجات يف مراســم قديمة ومعقدة تمتد أحياناً 
أليام عدة. فحفــالت الزواج يف كينو فريدة من نوعها 
وتتخللها ثالثة أيام من املوسيقى والرقص والطقوس 

السابقة لحقبة املسيحية، منها السحر األزرق الذي له 
فوائد وقائية بحسب التقليد املحيل ويقوم عىل تغطية 
رأس العروس بقماش أبيض مطرز باألحمر يوفر لها 
حماية خارقة للطبيعة حتى وصولها إىل منزل زوجها.
وتشّكل األغاني الشــعبية مع إتقان العزف عىل 
الكمــان أو األكورديون مؤهالت رضورية للنســاء 
اللواتي يرتدين يف غالب األحيان تنورة بخطوط حمراء 

خاصة يف جزيرة كينو.
وتشــارك املغنية فريفيه كوسر املعروفة جداً يف 

إستونيا هذا الرأي.
92 عاماً تجسيداً لروح  وتعترب كوســر البالغة 

نساء كينو املميزة.
يف غرفة الجلوس يف منزلها تروي سنوات عملها 
يف ميــاه البحر الجليدية  ويف حراثة الحقل وهي تضع 
جوارب صوف يف قدميهــا فقط وتقول "كان الوضع 

قاسياً جداً".
لكنهــا عرفت الراحــة والشــهرة بفضل 400 
أغنية تتمحور عىل حياة الجزيــرة والطبيعة والحب 
خصوصاً. ورغــم مغادرة عدد كبــري الجزيرة إال أن 

البعض يعود إليها.
الكمان ماريا ميلكســون  فقد عادت عازفة 
إىل كينو بعد دراســتها الجامعية وهي تنقل اإلرث 
املوســيقي إىل أطفــال الجزيــرة يف مركز ثقايف 
مصنوع من الخشب. وتقول إن االنرنت والعبارة 
الجديدة التي تأتي مرتني يف اليوم، أحدثت ثورة يف 

حياة الجزيرة.
وتسأل متنهدة "هل هذه الثقافة املحلية قادرة 
عىل مواجهة العالــم الجديد؟ علينا االنتظار لنعرف 

ذلك". )أ ف ب(

بعد انتشار مقاطع فيديو عّدة تُظهر تجّول الكثريين بشــكل طبيعي يف بعض املدن اللبنانية الكربى، غّرد املمثل يوسف الخال 
بطريقة قاسية عىل املوضوع، معترباً أّن ما يحصل غري مقبول.

وقال: "يا نحنا الجحاش اليل قاعدة ببيوتها، يا الجحاش هنّي اليل عم تضهر بّرات بيوتها. اليل عم يقرا هالتويت هوي يقرر".

الخال: "يا نحنا الجحاش أو هنّي!"
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اإلعالميون في مواجهة كورونا
ال يقلّ دور اإلعالم أهمية عن دور الجسم الطبي في مواجهة فيروس كورونا، حيث 
بات معلومًا أن العالج األساسي لهذا الوباء هو الوقاية منه عبر مالزمة المنزل. وفي 
هذا اإلطار نشطت الحمالت التوعوية في مختلف الوسائل االعالمية ومعظم البرامج 
ونشرات األخبار، فيما بادر قسم كبير من اإلعالميين الى ممارسة دورهم في التوعية 

وحّث الناس على االلتزام باإلجراءات الوقائية للحدّ قدر اإلمكان من انتشار الوباء. 
ريـــــتـــــا ابـــــراهـــــيـــــم فـــــريـــــد

باتريسيا هاشم:
حين يجتمع اإلعالميون يكون الصدى أعلى... والرسالة تصل 

بيار رباط:
هذه ليست موضة... وعلى كل إعالمي أن 

يستخدم منبره للتوعية

جوزفين ديب:
واجب اإلعالمي أن يحّث الدولة على تحّمل مسؤوليّتها 

غريسيا أنطون: فّضلت أن أرتجل الكالم ليكون من "القلب للقلب"

راشيل كرم:
من الضروري أن ننشر اإليجابية 

باتريسيا هاشم، هدفت  مبادرة الفتة أطلقتها اإلعالمية 
من خاللهــا أن يكون اإلعالم يف الصفوف األمامية كســلطة 
رابعة اىل جانب الجســم الطبي والوزارات املعنية، يف ظّل أزمة 
انتشــار فريوس كورونا يف لبنان. فأنشــأت مجموعة عرب 
"واتساب" ضّمت أكثر من تســعني إعالمياً، وأرسلت رسالة 
صوتية طالبة منهم عدم مغادرة املجموعة قبل أن يســتمعوا 
إليها حتى نهايتها. أرادت باتريســيا مــن هؤالء اإلعالميني 
الذين يتعــّذر جمعهم يف الحاالت العاديّة بعد أن فّرقتهم أمور 
عدة مثل السياســة واإلقتصاد، أن يجتمعوا يف مسألة حياتية 
ووطنية تُعنى بالتوعية املجتمعيّة. فسألتهم أن ينرشوا مقطع 
فيديو تحت وسم "خليك بالبيت" لتشجيع الناس عىل االلتزام 
باالجــراءات الوقائية ومالزمة املنــزل. وفيما تراجع البعض 
منهم وخّفت حماســتهم، إال أن األكثريّة استمّروا وأثبتوا أن 

الهدف األسايس كان حقيقياً. 
هذا وأشارت باتريســيا اىل أّن لإلعالميني تأثرياً كبرياً يف 
التوعية، والدليل هو مواقع التواصل اإلجتماعي: "فإذا راقبنا 
عدد املتابعني املوجــود عىل صفحات اإلعالميــني، نجد أنه 
أعىل بكثري من العدد املوجود عىل صفحات أصحاب الشــأن 
من سياســيني وأطباء وغريهم"، حسب قولها. وعرّبت أيضاً 
عن ســعادتها بحملة "أنا كمان عنــدي كورونا" املتضامنة 
مع املصابني، والتي تؤّكد عىل أّن اإلصابة ليســت عيباً، وأّن 
الترصيح عنها رضوري من أجل أن يحمي املصاب نفســه 
ومجتمعــه. وتابعــت: "قمنا بعدها بحملــة جديدة لدعوة 

فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء إلعالن 
حظر التجّول وهذا ما تحّقق ولو بشكل غري رسمي". ولفتت 
هاشم اىل أّن الصوت حني ينطلق وحيداً سيكون مشتّتاً، ولن 
يتمّكن من إيصال الرســالة املرجّوة. بينمــا عندما تجتمع 
األصوات، ســيصبح صداها أكرب وأعىل فتصل الرسالة، وهذا 
هو التأثري الحقيقــي لإلعالم واإلعالميــني. ويف هذا اإلطار 
تواصلنا مع وزيرة اإلعالم كي نخربها بأنه ألّول مّرة اجتمع 
كّل اإلعالميني يف صّف واحد، وها هم اليوم يضعون أنفسهم 

يف ترّصف الوزارة".

نّوه اإلعالمي بيار ربّاط بأمر إيجابي يكمن يف مشــاركة عدد كبري من اإلعالميني 
يف حملة »خليك بالبيت«. وأشــار اىل إمكانية كل شــخص أن يكون مؤثّراً، سواء كان 
إعالمياً أم ال. وأضاف: »نحن يف ظّل وباء عاملي. وبات من املعلوم أن الفريوس بحّد ذاته 
ليس قاتالً، إنّما املشكلة تكمن يف رسعة انتشاره. وبالتايل فإّن أي نظام صحي يف العالم 
سيعجز عن معالجة عدد كبري من املرىض يف الوقت نفسه. ولهذا السبب، قد ال يتمّكن 
الكثريون من إيجاد رسير يف املستشــفى، وبالتايل قد يخرسون حياتهم«. ربّاط الذي 
شارك يف حملة »خليك بالبيت« ونرش مقطع فيديو عىل مواقع التواصل االجتماعي تابع 
قائالً: »نحن اليوم بني الحياة واملوت. وعىل كّل إعالمي أن يتحّمل مسؤوليته اإلجتماعية 
يف توعية الناس واســتخدام منربه بالطريقة الصحيحة واملفيدة بهدف نرش الوعي«. 
وطلب بيار من اإلعالميني الذين لم يشــاركوا بعد يف الحملة أن يتحّملوا مســؤوليتهم 

ويبادروا اىل املشاركة: »فهذه الحملة ليست موضة، إنّما هي واجب«، حسب قوله. 

ديب  جوزفني  اإلعالمية  نرشت  جهتها،  من 
مقطع فيديو من داخــل منزلها وهي تحضن 
طفليها، ودعــت الناس اىل البقــاء يف بيوتهم. 
اإلعالميني بفيديو  أن مشــاركة  اعتربت  لكنها 
مّدتــه ثواٍن هــو أمر جيّد لكنّــه رمزّي، حيث 
رأت أّن اإلعالمــي يجب أن يلعــب دوراً توعوياً 
ال يقتــرص فقط عىل دعوة النــاس اىل مالزمة 
منازلهم، بل أيضاً عرب اســتضافة إختصاصيني 
وخرباء وتقديم مــاّدة مفيدة للناس. وأضافت: 
»طبعاً هناك أشــخاص ال يلتزمون يف منازلهم 
ألســباب تافهة. لكن يف املقابل هناك عدد كبري 
من األشــخاص املضطرين لعدم االلتزام بسبب 
وضعهم املادي واإلجتماعي. وواجب اإلعالمّي أن 
ينقل هموم ومشاكل هذه الفئة من الناس بدل 
مخاطبتهم بفوقيّة، وأن يحاول حّث الدولة عىل 
االهتمام بهم وتحّمل مســؤوليتها تجاههم يف 
تأمني الرشوط الالزمة كي يتمكنوا من مالزمة 
منازلهم«. وتابعــت: »الناس اليوم يقفون أمام 

خيارين، إّما املــوت من الجوع أو من الكورونا. 
والبعض يخاطر بحياته ويخرج من منزله كي ال 
يموت هو وعائلته من الجوع. هؤالء األشخاص 
يســتحّقون من كل إعالمي أن يقف اىل جانبهم 

وأن ينقل همومهم«. 

اعتربت اإلعالمية راشيل كرم أّن دور اإلعالميني 
والصحافيني أســايس جداً يف هذه املرحلة، وهو أهّم 
من دور السياســيني والفنانني وخــرباء االقتصاد، 
حيث أّن لإلعالميني تأثرياً كبرياً عىل الرأي العام ولو 
بنسب متفاوتة، »ال سيّما اإلعالميني الذين يعملون يف 
املجال السيايس واإلجتماعي الذين يملكون تأثريهم 
أكرب من اإلعالميني الفنيني مثــالً، ألّن عالقتهم مع 
الناس مبارشة وأقوى، حيث أنهم يتابعون املواضيع 
املتعلقة بشــكل مبارش بحياة النــاس، وهذا يخلق 
مصداقية وثقة كبرية بــني الطرفني«. وأضافت أّن 
دور اإلعالمي الذي يشــارك يف حمــالت التوعية ال 
يقترصعىل مســاعدة شــخصه أو عائلته أو بيئته 
الضيقة، إنّما هو يساعد بلده. وتابعت: »من ُهنا كان 
لدينا قناعة بأهمية وضع خالفاتنا السياسية جانباً. 
وبأّن واجبنا يلزمنا بأن نتساعد كإعالميني وشعب 
وحكومة ملواجهة هذه األزمــة«.  من ناحية أخرى 
شّددت راشيل عىل رضورة نرش اإليجابية التي تشّكل 
%70 من املعركة مع هــذا الوباء، وأوضحت: »فأّي 

شــخص مريض يجب أن تكون معنوياته مرتفعة 
جداً كي يتغّلب عىل مرضه. فكيف الحال يف ظّل وجود 
وباء يطال كل الناس؟ من هنا تأتي رضورة اإلضاءة 
عىل األمــور اإليجابية أيضاً وإظهــار التزام الناس 
بمالزمة املنزل مثالً، او اتخاذ تدابري وقائية، فذلك من 
شــأنه أن يخلق عدوى إيجابية بني الناس، وهذا ما 

يطلق عليه تعريف ثقافة الجماعة.

يف إطار توعيــة الناس عىل االلتــزام بالبقاء يف 
اإلعالمية غريسيا  منازلهم، رســالة مؤثرة وّجهتها 
أنطــون وهي تحبــس دموعها خالل نــرشة أخبار 
املؤسسة اللبنانية لإلرسال، حيث شاركت املشاهدين 
بقصة والدها "أبو الشــوق" الــذي خضع منذ فرة 
لعملية يف القلب، حيث أشارت اىل أّن من واجبها أن تلتزم 
باالجراءات الوقائية من أجل حمايته. غريســيا أّكدت 
عىل أنّها لم تقم بهذا األمر بهدف اإلســتعراض، إنّما 
بهدف إيصال الرسالة بطريقة عاطفيّة، إذ تبنّي لها أن 

املشاهد يتفاعل بشكل كبري مع املشاعر الصادقة ومع 
األمور الحقيقية. وأشارت اىل أّن الرسائل التي تلّقتها 
كانت داعمة بشكل كبري وشاكرة للتوعية التي قامت 
بها. ورّصحــت قائلة: "كنت قد أعددُت نّصاً كي أقرأه 
مبارشة عىل الهواء، لكن عندما حان الوقت، طلبت من 
زمييل ماريو عبود أالّ يضع النّص أمامي، وفّضلت أن 
أرتجل الكالم ليكون أكثر صدقاً ومن "القلب للقلب"، 
وبالتايل كي يكون صداه أكرب عند املشاهد". ولفتت اىل 
أن دور اإلعالميني يف هــذه املرحلة كبري جداً، فمعظم 

املواطنــني يالزمون منازلهم ويتابعــون األخبار عرب 
وســائل اإلعالم كافة، املرئية واملســموعة واملكتوبة 
واإللكرونية. وأضافــت: "منذ البداية كنّا قريبني من 
الناس عىل مختلف الصعد، واليوم الجســم اإلعالمي 
مثله مثل الجسم الطبي يجب أن يقف اىل جانب الناس 
وأن ينرش التوعية املطلوبة، من خالل الرســائل التي 
نقّدمها كإعالميــني وأيضاً من خالل التوجيهات التي 
ننقلها مــن خالل مؤسســاتنا اإلعالمية ومن خالل 

صفحاتنا عىل مواقع التواصل اإلجتماعي".
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CORONA AWARENESS

هكذا تهتّم بصحتك النفسية في زمن الوباء!

تحديات استثنائية بسبب العمل 
من المنزل

قد يكون العمل مــن املنزل حلماً بنظر البعض، 
كونه يســمح للناس باستكشاف قدراتهم اإلبداعية 

بيئــة مريحة ومألوفة.  الكامنة يف 
لكن ترتافــق هذه التجربة أيضاً مع 
تحديات هائلة واستثنائية، ال سيما 

حني ترتبط بتدابري قرسية.
العمل من  يســتطيع خيــار 
املنــزل أن يرفع مســتوى حياتنا 
املهنية، عند االستفادة منه ألقىص 
حد، لكنه يجعلنا يف تأهب مستمر 
للعمل. يف حــاالت كثرية، قد يزول 
الخط الفاصــل بني الحياة املنزلية 

واملهنية، مع أن ذلك الخط هو الذي يســاعدنا عىل 
حماية صحتنا وراحتنا.

عند العمــل قرساً من املنزل، قــد يضطر الناس 
لتقاســم املســاحات مع أفراد العائلة اآلخرين طوال 
الوقت، فيشــعرون بأنهم مجربون عىل أداء مهامهم 
املنزلية وواجباتهم املهنية بال توقف. قد يؤدي الخلط 
بني شــؤون العمل واملنزل أيضاً إىل إطالة دوام العمل. 
نتيجًة لذلك، يســهل أن يدخل الناس يف دوامة العمل 
املفرط، أي الشــعور برضورة أن يعملوا لســاعات 
طويلة إلثبات براعتهم ورفع مستوى إنتاجيتهم أمام 
زمالئهم، مع أن أحداً ال يستطيع رؤيتهم وهم يعملون.

تحّكم بضغطك النفسي عند العمل 
من المنزل

إذاً  كيف تســتطيع أن تواجه هــذه املصاعب 
وتُخّفف مستوى الضغط النفيس الذي يصيبك أثناء 

عملك يف البيئة املنزلية؟
يف املقام األول، يجب أن تتقبّل 
ارتفاع مســتويات الضغط  فكرة 
هذه  يف  الكثرييــن  لــدى  النفيس 
الظروف. بعبارة أخرى، ســتكون 
جميع مشــاعرك مربرة يف وضع 
مماثل. حني تعمــل من املنزل إذاً، 
من الــرضوري أن تعطي األولوية 
مــــــنذ  وراحتك  عقلك  لسالمة 

بداية اليوم.
لرســم الحدود الالزمة بني العمل والعائلة منعاً 
إلتمام مهام تنافسية مفرطة، تقيض خطوة مفيدة 
بإنشــاء مســاحة معزولة، عــىل أن تخلو من أي 
مصادر إلهاء أو عوامــل غري مرتبطة بالعمل. حتى 
أنك تســتطيع تصميم مســاحة مهنية خاصة بك 
إذا أمكن. ســيفيدك هذا الفصل بني األجواء املنزلية 
واملهنية جسدياً ونفسياً ويساعدك عىل تبني العقلية 

املناسبة يف ساعات العمل.
إذا كنت تقيم مع عائلتــك أو رشيكك أو زمالء 
السكن، يمكنك أن تكّلمهم عن الحدود التي تحتاج 
إىل رســمها للحفاظ عىل عقليــة صحية ومثمرة 

يف هذه الظروف. حتى أن الشــخص الذين يتقاسم 
منزله مع اآلخرين يســتطيع أن يستفيد من الوضع 
عرب طلب املساعدة من أفراد العائلة أو زمالء السكن 
للبقاء عىل املســار الصحيح. إذا كنت تجد صعوبة 
مثالً يف أخذ اسرتاحات متكررة عىل مر اليوم، يمكنك 
أن تســتفيد من تجربة العيش مع أشخاص آخرين، 
فتطلب منهم تشــجيعك عىل االبتعــاد عن مكتبك 
يف وقــت الغداء أو أخذ اســرتاحة يف منتصف الفرتة 
الصباحية أو بعد الظهر. التعاون عامل أســايس يف 
هذا املجال! كن لطيفـــاً وصبوراً مع نفســك ومع 

املحيطني بك أيضاً.
كذلك، يجب أن تتمســك بعادات صحية أخرى، 
منهــا األكل املنتظم واختيار حميــة متوازنة. إنها 

عوامل أساسية للحفاظ عىل صحتك النفسية.
وحني تُخطط ليومك مسبقاً، خّصص ما يكفي 
من الوقت لتناول وجبات ُمغّذية ومنتظمة، وتجديد 
طاقتك عــن طريق التمارين الجســدية، والتواصل 
مع املحيطني بك، واحرص عىل االســتفادة من نوم 

سليم. يف هذه الظروف، من الرضوري أيضاً أن تتابع 
التواصل مع رشكائك يف السكن وزمالئك يف العمل.

تكلم بكل رصاحة عن خططك مع املقيمني معك 
ومع فريــق عملك، وأبلغهم بأهــم الرشوط التي ال 
تستطيع التخيل عنها. لكن يجب أن تتمتع يف الوقت 
نفسه باملرونة الكافية ألنك قد تضطر أحياناً لتغيري 

جدول أعمالك دعماً لشخص آخر.

نصائح ألرباب العمل

يحتاج أرباب العمل بدورهــم إىل إحداث بعض 
التعديالت لحماية موظفيهم من اإلجهاد التام خالل 
وقت قيايس أثناء عملهم من املنزل. عىل أرباب العمل 
أن يطرحوا مجموعة من األســئلة األساســية عىل 
أنفسهم إذا أرادوا مســاعدة موظفيهم عىل حماية 

صحتهم النفسية والحفاظ عىل إنتاجيتهم:
للقيام  الالزمة  املــواد  أعضاء فريقي  يملك  هل 
بعملهم عن بُعد، وهل يستطيعون استعمال منصات 
التواصل عرب اإلنرتنت )بما يف ذلك مكاملات الفيديو(، 
وهل يملكون كرســياً مريحاً وجميع معدات املكتب 

التي يحتاجون إليها؟
هــل يملكون فرصــة التواصل مــع اآلخرين، 
بعيداً عن اجتماعات العمــل؟ يحتاج جميع الناس 
إىل تخصيص جزء من وقتهم لالســتمتاع بحياتهم 
وخوض دردشــات داعمة مع زمالئهم، كما يفعلون 

يف العادة يف مكتب العمل.
هل يتوىل املوظفون كماً متوازناً من أعباء العمل 
يف ظــل هذه الظروف املتبدلــة؟ يعمل الكثريون مع 
أنهم مضطرون يف الوقت نفسه لتدريس أوالدهم يف 
املنزل أو دعم أشخاص آخرين معّرضني للمخاطر أو 

عزل أنفسهم عن الجميع.
إذا كان الجواب عىل أي من هذه األســئلة "ال"، 
من واجــب رب العمل أن يحاول معالجة املشــاكل 
تكوين  لدعم موظفيه وتشــجيعهم عىل  املطروحة 

عقلية مهنية مناسبة بعيداً عن املكتب.
كذلك، من املفيد أن يتحقق رب العمل من ظروف 
املوظفني بانتظام ويقدم لهــم الدعم الالزم بجميع 
األشــكال املتاحة لضمان راحة الجميع يومياً. يجب 
أن يفتح املجال أيضــاً لتبادل املالحظات والتعليقات 
ومعالجة أي مصاعب تنشــأ عىل مستوى التواصل 

بني الجهات املعنية بسبب العمل عن بُعد.
 

كيف تعود إلى نمط الحياة 
المنزلية؟

حني يعمل أي شخص من املنزل لفرتات مطّولة، 
قد يواجه نوعاً آخر من املشــاكل: كيف يســتطيع 
التخيل عن "عقلية العمل" بعد إنهاء مهامه اليومية؟ 
قد تكون هــذه الخطوة شــائكة ومعقدة يف بعض 
الحاالت، ال ســيما إذا لم يرصد املوظف "املؤرشات" 
االعتيادية التي تنــذر بانتهاء دوام العمل، أي التنقل 
من املكتب إىل املنزل، أو الذهــاب إىل املركز التجاري 
بعد العمل، أو املشــاركة يف حصة رياضية رسيعة يف 

النادي الريايض...
لالقتناع بنهاية يوم العمل، يمكنك أن تســتعمل 
منبّهاً بما يشبه جرس املدرسة )تُستعمل هذه الحيلة 
أيضاً إلنهاء فرتة الدرس(. حاول أن تُشّغل املنبّه كي 
تعرف أن يوم العمل انتهى: اخرت الساعة أو الدقيقة 
التي تريدها، ثم اضغط عــىل زر إطفاء املنبّه واترك 

القلم الذي تمسك به وغادر مكتبك املنزيل.

كجزٍء من االستجابة العالمية للوباء المستجد، يضطر المواطنون في 
بلدان كثيرة لمالزمة منازلهم اليوم. لكن يسهل أن تؤثر العزلة المطّولة 
على الصحة النفسية. ما هي أفضل الخطوات إذًا للتعامل مع نوبات 

القلق والضغط النفسي في هذه الظروف؟
يقول الدكتور هانز كلوغ، المدير اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية 
في أوروبا: "تطرح تدابير التباعد االجتماعي والعزلة وإغالق المدارس 

وأماكن العمل تحديات كبرى علينا، فهي تنعكس على نشاطاتنا 
واألماكن التي نريد التواجد فيها وفرصة االجتماع بأقرب الناس إلينا. 
من الطبيعي أن نشعر بالقلق والضغط النفسي والخوف والوحدة 

في هذه األوقات. في منظمة الصحة العالمية، نفكر بتداعيات 

هذا الوضع على الصحة العقلية والراحة النفسية، فهي جزء من أبرز 
عواقب وباء "كوفيد - 19". بعدما وجد الناس أنفسهم فجأًة وهم 
يعملون أو يدرسون من منازلهم ويعجزون عن الخروج إلى أقرب مكان 
لزيارة أصدقائهم وأفراد عائالتهم، قد تزيد صعوبة الحفاظ على صحة 

نفسية متوازنة في حاالت كثيرة.
ما هي الخطط الفاعلة كي يحافظ األفراد، والمجتمع ككل، على 
الصحة النفسية ويتعاملوا مع مسببات الضغط النفسي، على غرار 

القلق والوحدة؟
الكتشاف الجواب، إليكم استشارة المدرّبَتين في مجال الصحة 

النفسية تانيا ديغوري وكات هاونسل. 

challenges

قد يؤدي الخلط بين 
شؤون العمل والمنزل أيضًا 

إلى إطالة دوام العمل
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قد تســتفيد أيضاً من تحديد أوقــات بدء العمل 
وإنهائه عرب نشــاطات واضحــة واعتيادية. خّطط 
مثالً لنشاط قصري وبسيط تتطلع إليه قبل بدء دوام 
العمل وبعد انتهائه. قد يكون ذلك النشاط من أي نوع 
تفّضله، حتى لو اقتــر عىل بدء النهار برشب كوب 

شاي، أو تخصيص 10 دقائق لتدوين 
األفكار أو الدروس التي استخلصتها 
األهداف  كتابة  أو  السابق،  اليوم  من 
يومك  يف  إليها  تصبــو  التي  الواعدة 
املرتقــب. ثــم تســتطيع أن تنهي 
دوام العمــل باتصال قصري مع أحد 
عائلتك  أفراد  أو  أصدقائك  أو  زمالئك 

ملشاركتهم خططك املسائية.
لنشاطات  التخطيط  يكون  قد 
جميلة  مكافأة  املســاء  يف  ممتعة 

النهار، ويسهل  الشــاق خالل  ومريحة عىل عملك 
أن تنتظر هذه الفرتة بفارغ الصرب يومياً. يف مطلق 
األحوال، حاول أن تتســاهل مع نفسك إذا لم تُْعِط 

هذه االسرتاتيجية النتائج املنشودة طوال الوقت.
ال تغضب أو تشــعر باإلحباط مثالً إذا بدأت مدة 
العمل تطول حتى فرتة املســاء، بل أوقف ما تفعله 
بكل بساطة. خذ اسرتاحة يف جميع الظروف وتنفس 
بعمق وراقب وضعك بكل إيجابية، ثم انتقل إىل نشاط 
آخر لتمضيــة الجزء الالحق من أمســيتك بأفضل 

طريقة ممكنة.

كيف تتكيّف مع وحدتك 
المستجدّة؟

تثبت األبحاث أن الوحدة من أبرز عوامل الخطر 
امُلســببة للوفاة املبكرة يف العالم! إذا كان هذا الوضع 
يطرح مشــكلة هائلة يف أفضل األوقات، فماذا نقول 
عن الظروف الراهنة، حيــث أصبحت حرية التنقل 

محدودة ألقىص حد يف معظم بلدان العالم؟ 
يف مؤتمــر صحــايف يف 26 آذار 2020، ذكــرت 
الدكتورة عايشة ماليك، املســؤولة التقنية يف قسم 

أكثر  أن  املخــدرات،  وتعاطــي  النفســية  الصحة 
األشخاص عرضة لتفاقم مشاعر الوحدة والقلق هم 

كبار السن أو املصابون أصالً بمشاكل نفسية.
للتأقلم مع مشــاعر الوحدة يف ظروف العزلة 
من  بمجموعة  ماليــك  تــويص  اليــوم،  القائمة 
االســرتاتيجيات األساســية التي 
تصــادق عليها منظمــة الصحة 
العامليــة لعامــة النــاس، منها 
املشــاركة يف نوع مــن التمارين 
الجســدية، وترســيخ العــادات 
الروتينيــة أو ابتــكار طقــوس 
جديدة، وتجربة نشــاطات قادرة 
الشخصية،  اإلنجازات  عىل تحقيق 
واألهم من كل يشء هو التمســك 
بالروابــط االجتماعيــة. لكن قد 
يكون الحفاظ عىل التواصــل اليوم أصعب من أي 
وقت مىض. إنها الظروف املناســبة الستكشــاف 
الرقمية ملســاعدتك عىل  التقنيات  كامل قــدرات 
متابعة التواصــل مع أقرب الناس إليك. صحيح أن 
اإلفراط يف اســتخدام التقنيات الرقمية قد يرتافق 
مع عواقب وخيمة عىل مســتوى الراحة والصحة 
العادية، لكننا محظوظون ألننا نعيش  الظروف  يف 
يف العر الرقمي كونه يجعل التواصل مع أحبائنا 
من أسهل النشــاطات عىل اإلطالق. تكون مكاملات 
الفيديو تحديداً أساســية إذا كانــت متاحة، فهي 
الذي تتكلم معه  بأن الشــخص  تعطيك شــعوراً 

وتشتاق إليه قريب منك.
عىل مــر املؤتمر الصحايف االفرتايض، شــددت 
ماليك أيضاً عىل أهمية التمســك بالعادات القديمة 
وإنشاء طقوس جديدة. تسمح هذه الخطوة بتنظيم 

حياتك اليومية رغم اضطراب نشاطاتك االعتيادية.
الروتني جزء بالغ األهمية من الراحة الشخصية. 
إذا كنت تعيــش وحدك إذاً، اكتب الئحة باألســماء 
التي تهّمك أو النشاطات التي ترفع معنوياتك مهما 
حصل، واحرص عىل تخصيص الوقت الكايف للتواصل 

مع اآلخرين والقيام بنشاطات تستمتع بها يومياً.

إذا كنت تقيم وحدك وتشعر بأن العزلة القرسية 
أثرت عليك بشــدة، حاول أن تفّكر بنشاطات فردية 
تستمتع بها ولكنك لم تكن تملك الوقت الكايف للقيام 
بها يف الســابق: ما هي الكتب التي تحب قراءتها؟ 
ما هي الخطوات التي تســتطيع تطبيقها لالعتناء 

بنفسك وتحســني صحتك العقلية 
املأكوالت  هــي  ما  والجســدية؟ 
امُلغّذية التي تريــد طبخها لتقوية 

جهازك املناعي؟
أن يطرحوا  الناس  عىل جميع 
هذه األسئلة عىل أنفسهم ويحاولوا 
االســتفادة من هــذه الفرتة غري 
جوانب  عــىل  للرتكيز  املتوقعــة 
يف  ســابقاً  لها  يتنبهون  كانوا  ما 

حياتهم اليومية.

أدوات للتكيف مع القلق
تكلم املسؤولون يف منظمة الصحة العاملية أيضاً 
عن احتمال أن يســّجل الناس مســتويات متزايدة 
من القلــق خالل هذه الظروف االســتثنائية. يجب 

أن تعــرتف بمخاوفك وقلقك بــدل أن تتجاهلها 
يتفهمها  أن  األفضل  بها، ومن  وتســتخف 

األفــراد واملجتمعــات والحكومات أيضاً 
للتمكن من معالجة املشــاكل املتزايدة يف 

هذه الفرتة.
تتعدد املواقــف التي تزيد عصبية الناس 

اليوم، لذا مــن الــرضوري أن تتحكم بردود 
العصيبة واملتســارعة يف  الظروف  أفعالك تجاه 

حياتك ومحيطك. يمكنك أن تطبّق بعض املقاربات 
الشخصية لتجاوز الضغط النفيس والقلق.

يف البداية، حاول أن تتمسك بالخطوات 
التي كانــت تفيدك يف املايض الســرتجاع 
بسيطة  اســرتخاء  تقنيات  تعّلم  الهدوء: 
وطبّقهــا بانتظــام، عىل غــرار تمارين 
واالســرتخاء  العضالت،  وإرخاء  التنفس 

الذهني، والتأمل... قد تكون هذه األدوات كلها مفيدة 
لتخفيف الضيق النفيس واألفكار املقلقة.

عىل صعيد آخر، يسهل أن تتفاقم نوبات القلق 
لدى الكثريين إذا شــعروا بــأن وضعهم بدأ يخرج 
االسرتخاء  ممارسات  أصبحت  لكن  السيطرة.  عن 
مثبتة  أدوات  والتأمــل  الذهنــي 
والضغط  القلــق  لتخفيف  علمياً 
النفيس. حتى أنها قد تساعدك عىل 
وضعك  عىل  الســيطرة  اسرتجاع 

رشط استعمالها بانتظام.
ال يســتطيع أحد أن يسيطر عىل 
الظروف الخارجية طوال الوقت. لكنك 
تســتطيع أن تكتسب عادات صحية 
دوماً كي تشعر بأنك قادر عىل التحكم 
براحتك الشــخصية. تُعترب التمارين 
التي تشبه التنفس املبني عىل التأمل خري مثال عىل ذلك.

منذ بداية وباء فريوس كورونــا الجديد، زادت 
عرب  والتوازن  الصحة  السرتجاع  املخصصة  الدروس 
شبكة اإلنرتنت، ويســهل أن ينضّم إليها الناس من 

منازلهم طبعاً.

بين التواصل الصريح
واالسترخاء البسيط

تشــّكل الحصص املتاحة عرب اإلنرتنت وغريها 
من الخيــارات املبتكرة نشــاطات ممتعة وكفيلة 
بتجديد االسرتخاء ويسهل أن تصل إىل منازل الناس.

كان الفتــاً أن تزدهر الخيارات املعروضة عىل 
اإلنرتنت دعماً للناس حول العالم. اليوم، يســهل 
أن تقوم بجوالت افرتاضيــة يف معارض فنية، أو 
تشــاهد مرسحيات وعروض رقص عرب الشاشة، 
أو تتناول العشــاء عرب الفيديو مــع أصدقائك، 
أو تشــارك يف ألعاب جماعيــة، أو تمارس اليوغا 
والتمارين الجســدية مع اآلخرين مبارشًة. حتى 
أن املدارس والجامعات أصــدرت يف بعض البلدان 
دروســاً مجانية ملتابعة التعلم... باختصار، إنها 

ظروف مالئمة البتكار أفضل الحلول!
من الناحيــة اإليجابية، يســتطيع الناس أن 
يعــودوا إىل هواياتهم التــي أهملوها لفرتة طويلة 
أو يســتعملوا تقنيات االســرتخاء التي ال تتطلب 
االهتمام  االستحمام،  )القراءة،  أمامهم  شاشة  أي 
بالحديقة، ســماع املوســيقى أو العزف عىل آالت 

موســيقية، تدوين املذكــرات، الكتابــة، الفنون 
والِحَرف اليدوية، طبخ أطبــاق جديدة، اللعب مع 

الحيوانات األليفة، إطالق العنان للمخيلة...(. 

تكثر النشاطات الممتعة 
والمميزة!

خوض  أهمية  عــىل  الخرباء  يشــدد  أخرياً، 
نقاشــات جّدية يف هذه الظروف. حاول أن تتقبل 
األفكار املزعجة التي تراودك من وقٍت آلخر وتكلم 
عنها مع املحيطني بك. هم يعيشــون املشــاعر 
واألفكار نفسها عىل األرجح، ومن األسهل أن تجد 

حلوالً جماعية معهم.
ال تــرتدد إذاً يف مصارحة أقرب الناس إليك بكل 
ما يخطر عىل بالك واحرص دوماً عىل تشغيل حّس 
تعاطفك لتقديم املساعدة إىل اآلخرين عند الحاجة. 
والتحقق  البعض  ببعضهم  البرش  اهتمام  قد يؤدي 
الدائم من ســالمة كل فرد منهــم ورصد مؤرشات 
الضغط النفيس أو املشــاكل النفسية لدى اآلخرين 
إىل نتائج إيجابيــة ترافق الناس يف املراحل الالحقة 

من حياتهم.

حين تعمل من المنزل 
من الضروري أن تعطي 
األولوية لسالمة عقلك

يجب أن تتمسك بعادات 
صحية منها األكل المنتظم 

واختيار حمية متوازنة
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َفلَتِعْش أيامًا مشّوقة

"من السابق ألوانه اإلجابة عىل هذا السؤال" هذا ردُّ الزعيِم الصيني 
"ماو تيس تونغ" عىل سؤاِل وزيِر الخارجية األمريكي السابق "هنري 

كيسنجر" عن أثر الثورة الفرنسية يف تاريخ العالم*.
لذلك من السابق ألوانه:

أواًل - معرفُة ما إذا ما كانِت الصني ستتفوُق عىل الواليات املتحدة 
يف قيادِة العالم يف  القرن الحادي والعرشين، ومعرفُة ما إذا كان االتحاد 
األوروبي ســيبقى موحداً بعد تلقيه صدمَة "الربيكســت" ثم إغالَق 

الحدوِد خالل أزمة "كورونا"
ثانيًا - التنبُؤ بكيفيِة تغرّيِ االقتصاد العاملي عندما تبدأ دوُل الغرِب 
إرجاَع بعض من الصناعات التي لُزِّمْت للصني إىل أسواقٍ قريبة جغرافياً 

ً وسياسياً، وحتى حضاريا
ثالثًا - معرفُة مدى التغيري الذي ســيلحق النظام التعليمي الراهن 
وتأثري تحريِر رأس املال املحتجز بمباٍن مدرسيٍة وجامعية جعلْت شبكُة 
اإلنرتنت معظَمها لزوَم ما ال يلزم! فلنتخيْل معاً ســعادتَنا باستعادِة 
ســاعاِت العمل املهدورِة يف زحمِة الســري، والتلوِث البيئي الناتج عن 

توصيل التالميِذ وإرجاعهم  من مدارسهم؟
رابًعا - معرفُة حجِم التغيرِي يف نظام الرعاية الصحية باكتشــافنا 
سهولة االستغناء عن ساعات االنتظار يف عيادات أطباء الصحة العامة 

معّرضني أنفَسنا إىل أنواٍع شتّى من العدوى.
خامًسا - معرفُة رسعِة البدء باعتماِد التقنيِة املتوافرة  يف أجهزة 
الهاتف الذكية القادرة عىل قياس املؤرشات الحيويّة للجســم إلجراء 

فحوصاٍت طبية عن بُعد واالستغناء عن زيارات األطباء.
السياســية واالقتصادية  التحالفاِت  بتغيــرياِت  التنبُؤ   - وأخرياً 

وقوانني العمل والتعليم والصحة.
إاّل أنَّ األســابيَع القليلَة املاضية أعطتنا الكثريَ من املؤرشات عن 
التغيريات يف حياتنا اليومية وعاداتنا االجتماعية، ومتطلبات الســفر 

والسياحة، والتسوق.
فقد أكدت منظمُة السياحِة العاملية توقَعها انخفاَض أعداد السياح 
بأكثَر من خمسة وعرشين يف املئة العام الحايل. ومن املرّجح أن تزدهَر 
السياحُة املحلية، أو األقليمية، وتسبَق الســياحَة العابرَة للقارات ما 
يعني أن الدوَل والرشكاِت التي استثمرت بكثافة يف بناء مراكز التسوق 

الضخمة ستواجُه الكساَد والركود. 
كما أن املعارَض والكازينوات ومدَن املالهي قد تواجه صعوبًة يف 
استعادة معدالت اإلشغال التاريخية. كما ستواجه السفُن السياحية 
التي تشكل الخيار املفضل للمتقاعدين يف أمريكا الشمالية صعوبًة 
يف إقنــاع الناس بحجز رحالتهم القادمة خصوًصا بعدما أكد مركز 
الســيطرة عىل األمــراض والوقاية يف الواليــات املتحدة أن عدوى 
فايــروس كورونا أصابت أكثَر من ســبع مئة مــن ركاب "غراند 
برينسس" و"دياموند برينســس" كذلك أكدت السلطاُت الكندية 
يوم أمس وفاَة أربعِة مواطنني كنديني عىل سفينة "هوالند أمريكا" 
الراسية مقابل شواطئ بانما. بناًء عليه، سيتعنُي عىل مشغيل هذه 
الســفن إعادُة بناِء ثقة العمالء من خالل اعتمــاِد تدابريَ موثوقٍة 

لحماية الركاب من الفريوسات.
وينطبق اليشء نفسه عىل الحدائق الرتفيهية ومنتجعات 

التزلج واملالعب الرياضية والحفالت املوسيقية، وكل 
تجمع يفوق عدد جمهــوره أصابع اليد الواحدة. 

أصبح من الرضوري تركيــب معدات فحص 
الفريوســات عند مداخل هــذه األمكنة قبل 
أجهزة الكشف عن املعادن. فلنتخيْل معاً حجَم 
سوق هذه املعدات التي ستتمتع به الرشكات 
املصنعة مثل "جنرال اليكرتيك" و"سيمنز" 
و"فيليبس". كما ستصبح معقمات األيدي 
واألسطح بنسبة تركيز بني ستني وخمسة 
وســبعني يف املئة جزءاً من أنظمة األمان يف 

والفنادق،  العامة،  واملواصالت  الســيارات، 
ومقاعد الطائرات ويف كل مساحة عامة.

فحــص  آالت  أيضــا  وســتصبح 
الفريوســات جزءاً من متطلبات السفر، 

وستُثَبّْت يف املطارات قبل آالت التفتيش عن املتفجرات التي صارت جزءاً 
من حياة املسافرين منذ هجمات الحادي عرش من سبتمرب ما يعني أن 
فحوصات الفريوسات ستصبح جزًءا من إجراءات السفر قبل السماح 
لنا بالصعود إىل الطائرة. وستُنشأُ قاعدُة بيانات وبإطار قانوني وتقني 
ملشاركة البيانات الصحية للمســافرين مثلما جرت مشاركُة امللفات 
األمنية للركاب بني معظم دول العالم حالياً. وستُضاف مالحظُة "خال 
من الفريوســات" إىل بطاقات الصعود إىل الطائرة لكل منّا. ســيكون 
لكلِّ هذه اإلجراءات آثار عىل ســهولة وكلفة السفر وسنتحمل - نحن 

املسافرين - الكلفَة اإلضافية.
تجدر اإلشارة إىل أن الصني توّقفت باألمس عن استقبال املسافرين 
من جنسيات أخرى حتى إشعار آخر. بالتايل سيكون من الصعب إعادة 
فتح الحدود بني الدول من دون التأكد من خلو القادمني من أي فريوس 

قد يشكل خطراً عىل السكان املحليني. 
ونتيجة لذلك، ســتحقق رشكات الطريان الداخليــة اإلقليمية أداًء 
أفضل )نسبياً( عىل حســاب ما عرف بالطريان العابر للمحيطات الذي 
سيطر عىل املشهد يف الســنوات العرشين املاضية. وقد أعلنت منظمة 
"أياتا" أن األزمة الحالية ستؤدي إىل خسارة 250 مليار دوالر من عائدات 
صناعة الطريان الدولية للعام الحايل. وبالتايل سوف 
أو تقليص  االندمــاج،  إىل  الطريان  تضطر رشكات 
حجم عملياتها، وسوف تتطلب عمليات إنقاذ مالية 
ضخمة، يف حني أن بعضها سيعلن إفالسها. وقد ذكرت 
صحيفة "وول ســرتيت جورنال" أمس أن رشكات 
الطريان األمريكية طلبت من الحكومة منًحا نقدية، 
وليس قروًضا مدعومة! ورًدا عىل ذلك أعلن وزير 
الخزانة األمريكي أن الحكومة ستتملك حصًصا 
يف كل رشكــة تتطلب حزمة إنقــاذ مالية؛ ألن 
أموال دافعي الرضائب األمريكيني يجب أاّل توزع 
الطريان  تتذكرون محاولة رشكات  كهبات. هل 
األمريكية مقاضاة رشكات طريان الخليج 
بدعوى املنافســة غري املرشوعة بســبب 
حصولها عىل إعانــات حكومية مزعومة 

العام 2014؟

يضاف إىل ذلك أن قوانني الســالمة العامة يف املباني ستُحّدث بدءاً 
من تحديث مرشحات الهواء املســتخدمة يف املباني السكنية واألماكن 
العامــة لضمان القضاء عــىل %99 من الفريوســات املحمولة جواً. 
وســيصبح فلرت مكيف الهواء يف منازلنا ويف مراكز التسوق فعااًل مثل 
فالتر الهواء املســتخدمة يف الطائرات الحديثــة. لكم أن تتخيلوا حجَم 
زيادة مبيعات فالتر الهواء نتيجة الحاجة لرتكيب هذه الفالتر يف ماليني 

املباني ومركبات النقل العام يف العالم.
كمــا أن فتَح األبواب يدويا يف األماكــن العامة، ومحالِت التجزئة، 
واملراحيض العامة وكل مكان عام ســيصبح شيئًا من املايض. كذلك 
فإن مجففات األيدي يف املراحيض العامة ستتغري مهمتها من تجفيف 
األيدي إىل تعقيمها من الفريوســات إّما باألشعة فوق البنفسجية، أو 
بخلط الهواء مع كمية معينة من مطهر األيدي. بكل بســاطة من اآلن 
وصاعًدا يجب تعقيم وتطهري كل مســاحة مشرتكة وكل هواء مشرتك 

يف مكان مغلق بني البرش.
يف املحصلة أغلــق فريوس كورونا الحــدوَد واملطارات واألماكن 
العامــة. أقفل أبواب املنازل واملدارس والجامعــات، لكنّه فتح أبواب 
املســتقبل عىل تغيريات تحمل معها تحديات كربى نحن قادرون عىل 
تحويلها إىل فــرص حقيقية للنمو ولتنويع مصــادر الدخل. فرصة 
قــد ال تتكرر لبناء قاعدة صناعية تنافس الصني التي لن تســتطيع 
دبلوماسية املساعدات الطبية محو آثار احتضانها للفريوس ألسابيع 
طويلــة دون تحذيــر دول العالم من خطورته. ســيغلق الفريوس 
مطاراتنا وطرقنا أســابيع قليلة، ولكنه ســيفتح أبواباً لبناء نظام 
صحي وتعليمي واقتصادي أكثر فعالية وإنتاجية، وأكثر مواءمة مع 

تكنولوجيا العرص وتحدياته.
وأخرياً، رحم الله من قال: إن املصافحة القوية عالمة من عالمات 

الثقة بالنفس. 
ال مصافحة بعد اليوم!

من التعابير اإلنكليزية الشائعة ما ُينَسب إلى مثل صيني )أو لعنة صينية( تقول ترجمتها 
"فلتعْش أيامًا  مثيرة" أو "فلتعْش أيامًا مشوقة". قد يكوُن جيلنا محظوظًا ألنُّه عاَش 
ليشهَد أربعَة أحداٍث "مثيرٍة ومشوقة" أّدى كلٌّ منها إلى تغييراتٍ جوهرية في االقتصاد 

والسياسة والحياة االجتماعية ألجياٍل قادمة. 
فبعَد عقوٍد خمسٍة من جمود الحرب الباردة، انهاَر جداُر برلين، وانضمت الصين إلى االقتصاد 
العالمي، ودخل االقتصاد العالمي ما يقارُب مليارًا ونصَف مليار ِمن مواطني الصين وروسيا، 
ودوِل االتحاد السوفياتي السابق، وأوروبا الشرقية، وبعدها بسنواٍت جعلْت شبكُة اإلنترنت 
العالَم قريًة كونيًة واحدة. ثم وضعْت هواتُف "آيفون" كلَّ ما نحتاُج إليه من معلوماٍت، 
وموسيقى، وتواصٍل اجتماعي في راحاتِ أيدينا. واآلن يؤسس فيروس كورونا لمرحلة 

جديدة قد يكوُن من السابق ألوانه استكشاُف معالِمها كاملًة.

طـــــارق عـــــنـــــتـــــرازي | الرئيس التنفيذي لشركة جينيريشن سي

* تم دحض هذا االقتباس الحًقــا باعتباره خطأ يف الرتجمة. 
ومع ذلك بقيت هذه النسخة األكثر رواجاً

)مثل صينيّ(
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MY NAME IS CORONACORONA JOKES
أّول ما الحظر يخلص

وتطلّع اللبس الصيفي

بعد الحجر

الله يمضي هاألسبوع 
عا خير ما ضلّ بالبراد غير 

اللمبة والتحاميل

من عالمات الكورونا 
فقدان الشهيّة...

زمطنا!
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االنتخابات األميركية
في زمن "كورونا"

يكشف تعامل الواليات المتحدة مع انتشار فيروس كورونا الجديد 
للعالم جزءًا من حكمها الالمركزي، وستثبت طريقة إجراء انتخابات العام 
2020 في زمن التباعد االجتماعي نقاط قوة هذا النظام ومكامن 
ضعفه. سبق وأدى غياب المعايير والقواعد والقوانين الفدرالية خالل 

المرحلة التمهيدية إلى نتائج متفاوتة، ما دفع بعض الواليات، على 
غرار أريزونا، إلى إجراء االنتخابات األولية بعد فرض تعديالت طارئة، بينما 
اضطرت واليات أخرى، مثل لويزيانا، إلى تأجيل االستحقاق ألنها ال تعتبر 

نفسها مجّهزة إلجراء االنتخابات في بيئة آمنة.

تأجيل االنتخابات الرئاسية العامة يف 
ترشين الثاني املقبل سيثري انقساماً حاداً 
الناحية  طبعاً وسيكون مســتحيالً من 

اللوجســتية. سيضطر 
الرئيـــس والكونغرس 
املنقسم لـتمرير قانون 
خــاص لتغيــري موعد 
ويصعب  االنتخابــات، 
تداعيــــات هذا  تخيّل 
أن تحصل  القرار. يجب 
االنتخابـــات يف مطلق 
األحوال، ومـــن واجب 
الفدراليني  املرّشعـــني 
واملحليني  والحـكوميني 
للظروف  يســمحوا  أال 
االستثنائية الراهنــــة 

بمنع إجراء انتخابات عادلة.

انتخابات عن ُبعد
قد يؤدي وباء "كوفيد19-" املشــتق 
إعاقة  إىل  الجديــد  فــريوس كورونا  من 
املســار الذي أقّره األمريكيــون لتحديث 
ســجالت الناخبني للمرة األوىل. يف الحاالت 
العادية، يشــارك ماليني الناخبني يف هذه 
العملية خالل األشــهر واألســابيع التي 
تســبق االنتخابات الرئاسية. لكن بسبب 
األمريكيون  ســيجد  الراهنة،  الظــروف 
ولن  التســجيل  تقديم طلبات  يف  صعوبة 
يتمكن املرشفون عىل االنتخابات من إنهاء 
املعامــالت يف الوقت املناســب. كذلك، قد 
التسّجل  الناخبني عن  الوباء  انتشار  يثني 
ويقّلــص عدد مــن يقصــدون املكاتب 

الحكومية التي تتوىل تسجيل الناخبني.
لحسن الحظ، تقّدم 39 والية، إىل جانب 
العاصمة واشنطن، خيار تسجيل الناخبني 
عرب اإلنرتنت. إنه بديل محتمل عن املعامالت 
النموذجيــة التي تحصل عن طريق الربيد. 
من املتوقع أن يزيد شــيوع هذه األنظمة 
اإللكرتونية، لذا ال بد من اختبارها وتحديثها 
للتعامل مع زيادة الطلب عليها. يف واليات 
معيّنة، تتطلب األنظمة حتى اآلن معامالت 
يدويــة وتحتــاج إىل 
وتفتقر  األتمتــة. 

واليات أخرى إىل نظام تسجيل الناخبني عرب 
اإلنرتنت أصالً، وتحتــاج إىل ابتكار أنظمة 
مماثلة يف أرسع وقت كي يتمكن الناخبون 
من التسّجل فيها للمشاركة يف االنتخابات 
يف شــهر ترشين الثاني. أما الواليات التي 
تعجز عن إنشــاء نظام تسجيل إلكرتوني 
مركــزي، فيجــب أن تستكشــف أدوات 
إلكرتونية آمنة بديلة لتسجيل الناخبني. ال 
الناخبني  جميع  يستفيد 
من شــبكة إنرتنت آمنة، 
لذا يتعني عىل الواليات أن 
تقوم باستثمارات تضمن 
الناس  مــع  التواصــل 
وتوعيتهم ومراســلتهم، 
كي تواكب عملية تسجيل 

الناخبني آخر التطورات.
األشــهر  خــالل 
أن  يجــب  املقبلــة، 
يعــزز املرشفــون عىل 
االنتخابــات أمن أنظمة 
التســجيل عرب اإلنرتنت 
ويوّســعوا نطاقها، ويجــب أن يحاولوا 
تقليص مخاطر االعتداءات، أي محاوالت 
الناخبني  أو منع وصول  املعلومات  تغيري 
إىل الشــبكة يف ذروة فرتات التسجيل، وأن 
يمنعــوا تعّطل األنظمة بســبب الحركة 
الفائقة ألنها لم تكن ُمصّممة عىل األرجح 
لتحّمــل الضغط الذي ســتواجهه خالل 
الصيــف والخريف املقبَلــني. للتأكد من 
دقة البيانات، عىل املســؤولني أن يقوموا 
بمراجعات متكررة ويشــّجعوا الناخبني 

عىل التحقق من معلومات التسجيل.
من املتوقع أن يحصل التصويت عرب 
الربيد يف دوائر انتخابية متعددة. لكن ال 
يمكن اعتبار جميع الواليات مســتعدة 
لهذا االســتحقاق. يف األسبوع املايض، 
طــرح الســيناتوران الديموقراطيان، 
رون ويدن من واليــة أوريغون وإيمي 
مرشوع  مينيســوتا،  من  كلوبوشــار 
قانــون يطلب من جميــع الواليات أن 
الناخبني خيار إرسال تصويتهم  تعطي 
عــرب الربيد، بغض النظر عن أســباب 
اختيار هــذه الطريقة. ســبق وأقّرت 
التدبــري، منها خمس  33 والية هــذا 
واليــات تجري كامــل انتخاباتها عرب 
أوريغون،  هــاواي،  )كولورادو،  الربيد 
يوتا، واشنطن(، ما يعني وصول ورقة 
إىل كل ناخب مؤهل )ال  االقرتاع تلقائياً 
حاجة إىل تقديــم أي طلب(. لكن يف 17 

والية أخرى، ال يزال التصويت عرب الربيد 
أقل شــيوعاً، ويجب أن يلبّي الناخبون 
لهم  يُســَمح  أن  معايري محــددة قبل 

باستعمال هذه الطريقة.
ملنــح جميــع األمريكيــني املؤهلني 
خيار التصويت عــن طريق الربيد، فضالً 
عن إقــرار التعديالت الالزمــة يف النظام 
االنتخابــي األمريكي، ال بد من اســتثمار 
ملياَري دوالر عــىل األقل. إنه مبلغ صغري 
التي  الفدرالية  التحفيــز  بحزمة  مقارنًة 
تصل قيمتهــا إىل تريليون دوالر وأصبحت 
قيد النقاش راهنــاً. لكن ال أحد يعرف إذا 
كان الكونغرس يدرك حجم األموال الالزمة 
أو رضورة توفريهــا يف أرسع وقــت: يف 
حزمة التحفيز األخــرية ملكافحة فريوس 
مجلس  يف  الجمهوريون  اقــرتح  كورونا، 
الشــيوخ منح الواليات 140 مليون دوالر 
فقط كــي تتمكن من إجــراء انتخابات 
نزيهة يف الخريف املقبل. يف املقابل، اقرتح 
الديموقراطيــون يف مجلس النواب تقديم 
مبلــغ 4 مليارات دوالر كي تســحب منه 

الواليات حاجتها عىل مر العام 2021.
الواليات  حاجــات  تقترص  لن  لكن 
ورسوم  واملغلفات  االقرتاع  بطاقات  عىل 
الربيد لجميع الناخبني املسّجلني، بل ثمة 
أساسية،  تحتية  بنية  إنشــاء  إىل  حاجة 
منها برمجيات تعقب االقرتاع )تســمح 
وثقة(،  أمان  بكل  بالتصويت  للمواطنني 
ومعــدات لفــرز األصوات واحتســاب 
بطاقات االقرتاع عرب الربيد )ألن األنظمة 
التي تحتسب  تلك  تختلف عن  املستعملة 
ومخازن  االقــرتاع(،  مراكز  يف  األصوات 
املــواد كلها. يتطلب  آمنة وجديدة لهذه 
أشــهراً  واســتعمالها  املواد  هذه  رشاء 

طويلة، لذا يُعترب الوقت عامالً محورياً.
وحتــى يف الواليــات املعتــادة عىل 
التصويــت عــن طريق الربيــد، قد تربز 
إىل وضــع سياســات جديدة  الحاجــة 
الحتساب األصوات بسبب تداعيات فريوس 
"كوفيد - 19". قد تحتــاج الواليات مثالً 
إىل إطالة امُلَهل النهائيــة لتقديم الطلبات 
إقفال  بســبب  االقرتاع  صناديق  وإيصال 
املكاتــب الحكومية وتباطــؤ نقل الربيد 

ص  أن يُخصَّ أخرى. كذلك، يجب  ومشاكل 
وقت إضايف الحتساب أعداد مضاعفة من 
األصوات. عىل كل دائرة انتخابية أن تضمن 
تقييم األصوات بطريقة منصفة وموّحدة.

ثمة منفعة جانبيــة محتملة لزيادة 
أعداد الناخبني عن طريق الربيد: سيرتاجع 
عــدد الناخبني الذين يصّوتــون يف أنظمة 
انتخابية هشــة وغري ورقية. لكن يتطلب 
خططاً  الطريقــة  هــذه  عــىل  الحفاظ 
إىل  الواليات  كبرياً. تحتاج  مسبقة وتمويالً 
تكنولوجيا تسمح للناخبني بتربير غيابهم 
عن التصويت عرب الهاتف أو اإلنرتنت، وإىل 
برمجيات لتعقب االقرتاع والتأكد من وصول 
األصوات إىل وجهتهــا الصحيحة يف الوقت 
املناســب. كذلك، يجب أن تُوزَّع الصناديق 
يف املواقع التي يســهل الوصول إليها كي 
يصّوت فيها الناخبون الذين يعجزون أو ال 

يريدون االتكال عىل مكاتب الربيد.

إنتخابات مفتوحة
رغم أهمية توســيع نطاق استعمال 
الربيد يف االنتخابات األمريكية، ال يمكن أن 
يصبح الربيد بديــالً عن التصويت املبارش 
بحلــول ترشين الثاني املقبــل. احتاجت 
االقرتاع  التي تســتعمل  الخمس  الواليات 
عرب الربيد إىل سنوات لتحقيق هذا الهدف. 
يرمي خيار التصويت عرب الربيد إىل تقليص 
ويعني  شــخصياً.  االقرتاع  إىل  الحاجــة 
الربيد تراجع درجة  التصويت عرب  تكثيف 
االكتظاظ يف املواقــع االنتخابية، لكن لن 

يلغي هذا الخيار مراكز االقرتاع بالكامل.
الربيد  التصويت عرب  يكون  لن  كذلك، 
خيــاراً عمليــاً للجميع، ال ســيما من ال 
يستطيعون االستفادة من خدمات اإلنرتنت 
أو الربيد لتقديم الطلبات أو تلقي بطاقات 
االقرتاع، واملقيمني يف مجتمعات األمريكيني 
األصليــني، ومن يحتاجون إىل مســاعدة 
لغويــة للتصويت، واملصابــني بإعاقات 
للتصويت  االقــرتاع  آالت  ويتكلون عــىل 
بطريقة مســتقلة وفردية. قد تُحَرم هذه 
التصويت يف حال  الفئات وغريها من حق 
إغالق جميع مراكز االقرتاع. ال أحد يعرف 

ما سيكون عليه فريوس "كوفيد - 19" يف 
ترشين الثاني املقبل، لكن يجب أن تستعد 
الواليات والدوائر إلدارة مراكز االقرتاع بما 

يتماىش مع مخاوف الصحة العامة.
ثمة ســبب آخر إلبقاء مراكز االقرتاع 
مفتوحة. أثبت الخلل الناشئ بعد املؤتمرات 
الحزبية يف أيوا أن أي نظام يُستعَمل للمرة 
مــع مجموعة من  يرتافــق حتماً  األوىل 
اإلخفاقات. لذا ســيؤدي االنتقال إىل نظام 
جديد بالكامل، بــدل تعديل النظام الحايل 
ولو بطرٍق اســتثنائية، إىل زيادة األعطال 
أن  يجب  تداعياتهــا.  وتوّســع  املحتملة 
تجري الواليات املتحدة االنتخابات بالطرق 
املألوفة لعرشات ماليني الناخبني واملرشفني 

عىل االنتخابات طاملا تستطيع فعل ذلك.
لكن يتطلب الحفاظ عىل مراكز اقرتاع 
آمنة تخطيطاً مســبقاً. ســبق وسمحت 
واليات معينة ببدء التصويت املبكر قبل 14 
يوماً من موعــد االنتخابات عىل األقل. من 
خالل إطالة هذه املهلة ونرش هذه املقاربة 
يف 23 واليــة لم تفــرض التصويت املبكر 
بعــد، يمكن إبقاء زحمــة الناخبني تحت 
املوظفني  كامل  عىل  وحفاظاً  الســيطرة. 
خالل االقــرتاع، حتى لو مرض عدد منهم، 
يتعني عــىل الواليات أن توّظــف عاملني 
من فئات عمريــة متنوعة. يجب أن يتكل 
املرشفون عىل االنتخابات عىل الخربة التي 
اكتسبها الكثريون خالل املراحل التمهيدية 
يف مجال تعقيم مراكــز االقرتاع وتعديلها، 
حرصاً عــىل التباعد االجتماعي بني الناس 
وتغيري مواقعهــا عند الحاجة لالبتعاد عن 
الجماعات السكانية األكثر ضعفاً. قد يكون 
انتشار فريوس كورونا كفيالً بالقضاء عىل 
انتخابات العام 2020 ما لم تُفَرض تدابري 
مبكرة لحماية هذا االســتحقاق. يجب أن 
يف  االنتخابية  والسلطات  الكونغرس  يقوم 
البلد بتحضريات عاجلة منذ اآلن. ال  أنحاء 
يمكن أن تصبح المركزية النظام االنتخابي 
األمريكــي عــذراً للتخيل عــن أي ناخب. 
سيكون تأمني التمويل الالزم تدبرياً بسيطاً 
مقارنًة بحجم املشكلة املطروحة، وتحتاج 
الواليات املتحدة إىل القيام بهذا االســتثمار 

حفاظاً عىل ديموقراطيتها!

لورانس نوردين، ماكس فيلدمان

قد يؤدي وباء "كوفيد- 19" 
المشتق من فيروس كورونا 

الجديد إلى إعاقة المسار 
الذي أقرّه األميركيون 

لتحديث سجالت الناخبين 
للمرة األولى
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لم تكن شاقة فجسم  البحث  عملية 
رئيس  بحســب  "اللبّيس"،  املصــارف 
تجمع رجال األعمال فؤاد رحمة، "جاهز 
الرتداء قميص املســؤولية". فاملصارف 
التي استفادت طوال سنوات من إقراض 
أموال املودعني للدولة وامتطت هندسات 

النقدية  لبنــان  مرصف 
األربــاح، ها  لتحقيــق 
هي تحــرم اليوم أصغر 
أبســط  من  املودعــني 
حقوقهم وتذل املتعاملني 
عىل  لحصولهم  معهــا 
بالدوالر.  ودائعهم  فتات 
فلتدفع إذاً الثمن، ضمنياً 
وإعــادة  بإقصائهــا 
ومعاقبــة  هيكلتهــا 

وشــكلياً  مودعيها.  وكبــار  أصحابها 
ورصافاتها  فروعها  واجهات  بتكســر 
اآللية وشــتمها. لكن عندهــا هل تحل 
املشــكلة وهل تعود الحقوق ألصحابها 
ومن بعدها هل تســتقيم موازنة الدولة 

وينتهي العجز وندخل يف مرحلة الوفر؟

معالجة عجز الدولة أواًل
لــو كان هذا الحــل يــردم الهوة 
السحيقة يف ودائع الدوالر، والتي تتجاوز 
الـ 70 ملياراً، ويعيد انتظام مالية الدولة 
ملــا كان قد عارض أحــٌد. إنما ان تكون 
معالجة جرح املصارف قبل وقف مرض 
سيالن دم الدولة املستمر، فهذا قد يكون 

تضليالً. "فتصويــر الحل لألزمة بإعادة 
القطاع املــرصيف وحماية صغار  هيكلة 
املودعني مقابل كبــار املودعني، واتخاذ 
القرارات الشعبوية يف الوقت الذي تستمر 
فيه املماحكات بني أركان الحكومة ومن 
املحاصصة  عىل  األطراف،  بعض  خلفهم 
يف التعيينــات هو قمة الخــداع"، يقول 
رحمة ويسأل "هل يستطيع لبنان البقاء 
دون  من  ســنوات   10
الفرتة  وهــي  مصارف 
التــي تتطلبهــا إعادة 
مرصفاً؟   50 هيكلــة 
القطاع  مصر  هو  وما 
واملواطنــني  الخــاص 
الفرتة،  هــذه  خــالل 
فهل ينهــض لبنان من 
اىل  االموال  وتعاد  كبوته 

أصحابها". 
ال،  ســيكون  الرسيــع  الجــواب 
بالتأكيــد. فاملشــكلة اليوم بحســب 
حجم  يف  أوالً  تتمثــل:  والداني  القايص 
الدولة الهائل، الذي يســتنزف ســنوياً 
الرواتب وتمويل املؤسسات  بالدفع عىل 
والصناديق أكثر مــن 8 مليارات دوالر. 
وثانياً، يف عجز كهرباء لبنان، املستمرة 
2 مليار  بأكثر من  عصية عن اإلصالح، 
دوالر ســنوياً. وعليه فانــه حتى مع 
شطب الدين العام كامالً، والتخلص من 
كلفة خدمته التي تقدر سنوياً بحدود 6 
مليارات دوالر فإن املوازنة بني النفقات 
واإليــرادات تعترب مســتحيلة والكفة 
الغالبة ســتكون دائماً لصالح النفقات 

وبالتايل العودة إىل االستدانة. 

لوكسمبورغ مثااًل
الذي تجــب فيه معالجة  يف الوقت 
اإلقتصاص  الرتكيز عىل  يجري  األسباب 
من النتائج. وهو ما ظهر جلياً يف انتقاد 
ان  بقولهم  املرصيف  للواقع  املســؤولني 
لبنــان يحتل ثاني مركــز يف العالم من 
حيث حجم الوادئــع يف القطاع املرصيف 
باملقارنــة مع الناتج املحــي اإلجمايل. 
"وكأن وضع الدولــة التي تحتل املركز 
األول عاطالً"، يعلق رئيس مجلس إدارة 
"بيمو" بنــك رياض عبجي، فـ "الدولة 
الودائع  التي تسبق لبنان يف حجم  األوىل 
أغنى  لوكسمبورغ،  هي   GDPإىل قياساً 

دولة يف أوروبا". 
"الدعوات  عبجي  يستهجن  هنا  من 
اللبناني  املــرصيف  القطاع  تحجيــم  إىل 
وتقليل عــدد البنوك العاملــة إىل 20 أو 
أقل". فإذا كانت بعض املصارف أو أغلبها 
برأيه قــد أخطأ يف إعطاء الثقة للمركزي 
وتأمينــه عىل أموال املودعــني فهذا "ال 
يعني انه من املفروض أن يصبح القطاع 
مايض لبنان بل العكس فان املصارف هي 
مســتقبله. وتحويل لبنان إىل مركز مايل 
يف الرشق يتطلب زيــادة عددها وإعطاء 
لكي  املصارف  ملزيد مــن  رخص جديدة 
الذي يعترب جنة مرصفية  لبنان  تعمل يف 
يف املنطقــة". فالدعوات إىل تحويل لبنان 

إىل بلد زراعــي وصناعي فيها الكثر من 
الطوباوية اإلقتصاديــة. فانعدام وجود 
املواد االولية وندرة األرايض الزراعية تحتم 
عىل لبنان أن يلعــب دوراً خدماتياً، أكان 
السياحي  القطاع  تنشيط  ذلك من خالل 
أم عرب إعادة بنــاء القطاع املرصيف عىل 
من  والتعلم  وصحيــة،  ســليمة  قواعد 

التجربة الحارضة. 

الحلول موجودة
هذا الحل الــذي قد يكون بعيد املنال 
برأي الكثرين بســبب حالــة اإلحباط 

بالطبقة  الثقة  وفقدان 
مدخل  لــه  الحاكمــة 
واضح يتمثل يف اتخاذ 4 

تدابر أساسية وهي:
اإلقتصاد  انهــاء   -
عىل  القائــم  الرديــف 
والتهــرب  التهريــب 
املوجــود  الرضيبــي 

واملحمي. 
الحــل  إيجــاد   -

املناسب للتخلص ملرة واحدة ونهائية من 
العجز.

لتلبية  الالزمــة  الســيولة  توفر   -
والتي  واإلقتصــاد  املودعــني  طلبــات 

ساهمت يف خلق سوق قطع رديفة.

- حــل معضلة الديــن العام الذي 
امتنع لبنان مؤخراً عن تســديده وأعلن 
نيته الدخول يف مفاوضات مع الدائنني. 

تســتقيم  ال  األربع  الخطوات  هذه 
إىل صندوق  التوجــه  خــالل  مــن  إال 
النقــد الدويل، بصفته مرجعــاً وله باع 
طويلة يف معالجة مشــاكل الدول املالية 
واإلقتصادية، وعرض الخطة عليه. فاذا 
اقتنع وقرر مد يد العون واملســاعدة يف 
تطبيقها، يمكــن الدخول من بعدها يف 
مفاوضات جدية مــع الدائنني من أجل 
تمديد  الدين، ســواء عرب  إعادة هيكلة 
الفوائد. وهو  او تخفيض  التسديد  مهل 
من  اإلقتصاد  يمّكن  ما 
حمل هذا الدين. الجدية 
يف هــذه املرحلة تدخلنا 
املرحلة  إىل  برأي رحمة، 
يف  "املتمثلــة  الثانيــة 
الحصول عىل مساعدات 
ماليــة ميرسة من أجل 

حل أزمة السيولة".
 أهمية هذه الخطة 
املشكل  حل  يف  تتمثل  ال 
الســيايس  إنما  فحســب،  اإلقتصادي 
أيضاً. فالوصــول إىل هذه املرحلة يعني 
ان الطقم الســيايس إما خضع لرشوط 
الجدي، وإما انسحب، ويف كلتا  اإلصالح 

الحالتني ربٌح للبنان ومواطنيه.

إقتالع أنياب المصارف يحّولها من "طعم"
إلى "فريسة"

السلطة تحاول "النفاذ بريشها" بعد "ابتالع" دوالرات المودعين

خــــالـــد أبـــو شـــقــــرا

الدولة األولى التي تسبق 
لبنان في حجم الودائع 

قياسًا إلىGDP هي 
لوكسمبورغ أغنى دولة 

في أوروبا

حتى مع شطب الدين 
العام فإن الموازنة بين 

النفقات واإليرادات 
ستبقى مستحيلة إن لم 

يقلّص حجم الدولة

شّكلت أزمة كورونا الحلقة األخيرة من طوق الشدائد 
الذي أطبق الخناق كليًا على أعناق المواطنين ومصير 
اإلقتصاد. فانضمت هذه الجائحة الصحية العالمية إلى 

سابقاتها من األوبئة واألمراض السلطوية المحلية من هدر 
وفساد وتقاسم ومحاصصة، والتي انتهت مؤخرًا باعالن 
تعثّر لبنان، لتكون فرصة جديدة للهروب إلى األمام. وبداًل 
من تفتيش الحكومة عن حلول منطقية وعملية أخذت 

تبحث عن فريسة لتحرّض وترمي عليها تُهم فشلها.

أين دراسة "ماكنزي" من خطة الحكومة اإلنقاذية؟
أما اليوم وقد بدأت الحكومة تعّد خطة إنقاذية 
التسمية، فإننا لغاية  إصالحية كما اطلقت عليها 
اليوم لم نلمس النقاط التي سرتتكز عليها الخطة 
ومدى إمكانية اعتمادها. هذا األمر يطرح تساؤالت 
عن خطة "ماكنــزي" التي كّلفت الحكومة وقتها 
مليون و300 ألــف دوالر بغيــة اعتمادها كتاب 
ألف باء اإلقتصاد والتــي حظيت بموافقة أعضاء 

الحكومة؟ 
اليوم  إن "الخطة  يقول مصدر مرصيف مطلع 
قابعــة يف األدراج، ولو تم اعتمادهــا أو اإلرتكاز 
اإلقتصاد  أعّدها وقتهــا وزير  التي  عىل حيثياتها 
والتجارة األسبق رائد خوري، ملا وصلنا اىل ما نحن 
عليه يف اإلقتصاد"، باعتبار أنها بمثابة وثيقة يجدر 
اتباعها لنكون عىل سّكة اإلصالحات الصحيحة يف 

القطاعات اإلقتصادية بأكملها". 
رشكة  أعدتهــا  التي  "ماكنــزي"  فخطــة 
"ماكينزي أنــد كومباني"، كان مــن املنتظر ان 
يبدأ العمل بها يف الســنوات الخمس املقبلة أي من 
العــام 2020 لغاية 2025، إال أنــه تّم األخذ منها 
بالشق الزراعي فقط والذي رّشع زراعة الحشيشة 

ألغراض طبية، لتأمني إيرادات سنوية تقارب املليار 
إنجازاً وقتها  التي اعتربت  الخطة  دوالر". وتشمل 
تســّجله وزارة اإلقتصاد، اىل جانب إرســاء خطة 
اتباع تسعرة العدادات ملولدات الكهرباء، األمر الذي 

وّفر فاتورة املوّلدات الشهرية عىل املواطنني. 
ويف تفاصيــل "ماكنزي" أوصت الدراســة يف 

قطاعات  ثالثة  عــىل  بالرتكيز  الصناعي،  القطاع 
مســتقبلية وهي: الصناعــات الغذائية، األدوية، 

العطور ومستحرضات التجميل.
أما يف القطاع السياحي الذي يشّكل نسبة 5% 
من الناتج املحي، فأوصت بتعزيز سياحة األعمال 

واالستشفاء والسياحة الدينية والثقافية.
املعرفة  اقتصاد  أن قطاع  الدراســة  واعتربت 
هو من االقتصــادات الواعدة يف االقتصاد الوطني، 
ويمكنه أن يؤدي دوراً مهماً يف االقتصاد املستقبي.

كما تطرقت اىل قطاع الخدمات املالية ويشمل 
قطاعي املصــارف والتأمني وأســواق رأس املال، 
فأوصت الدراسة بتطوير خدماته لتصبح خدمات 

مالية رقمية.
 أما يف ما يتعلق بقطاع االنتشار، فرأت رضورة 
تعزيز التواصل مع املغرتبني، واالستفادة من شبكة 
املنترشين يف الخارج، وتعزيز العالقات االقتصادية 

مع دول االنتشار، لجذب االستثمارات إىل لبنان... 
وهنــا ال بّد من التســاؤل عن ســبب إعداد 
الدراسات وتبذير األموال، هل لتسلك طريقها نحو 

األدراج وليتآكلها الغبار؟

ســاكس"  "غولدمان  بنك  محللو  خفض 
األمركي  االقتصاد  ألداء  توقعاتهــم  األمركي 
خالل الربــع الثاني من العــام الجاري وكذلك 
معــدل  البطالة ، بالتزامن مــع تفيش فروس 
"كورونــا" يف الدولة صاحبة أكــرب اقتصاد يف 
العالم. وأعلن املرصف يف مذكرة إن  الناتج املحي  
اإلجمــايل للواليات املتحدة من نيســان وحتى 
%34، مقابل توقعاته  حزيران سيرتاجع بنحو 

السابقة بانخفاضه بنحو 24%.
كما عدل توقعاته ملعّدل البطالة ، إذ يتوقع 
ارتفاعــه إىل نســبة %15 يف منتصــف العام 
الجاري، مقارنة بالتوقعات السابقة عند نسبة 
%9، إذ يرى أن انهيار ســوق العمل يف  الواليات 

املتحدة  سيكون أسوأ مما كان متوقعاً.

٣٤
رقم اليوم

٪

تحتلّ لوكسمبورغ المرتبة األولى قبل لبنان بنسبة الودائع المصرفية الى الناتج

رائد خوري
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أخبار سريعة

تمديد مهل 
"اإلعتراضات" و"الضريبة"

"العمالي" يقترح إنشاء 
صندوق للبطالة

أصدر وزير المال غازي 
وزني قراراً أمس مّدد بموجبه 

لغاية 2020/4/30 ضمناً، 
مهلة إجراء تسوية على 

االعتراضات المقدمة أمام 
لجان االعتراضات خالل الفترة 
الممتدة من 2019/4/1 لغاية 

.2020/3/4
كما أصدر قراراً آخر مّدد 

بموجبه لغاية 2020/4/30 
ضمناً، مهلة التصريح 

االلكتروني وتسديد الضريبة 
عن إيرادات رؤوس األموال 

المنقولة األجنبية التي يحصل 
عليها األشخاص الطبيعيون 

والمعنويون المقيمون في لبنان 
والتي يقبضونها في الخارج أو 

يحولونها إلى الخارج.

عقدت هيئة مكتب المجلس 
التنفيذي لالتحاد العمالي العام في 

لبنان إجتماعاً أمس، ضمن قرار 
اجتماعاتها المفتوحة برئاسة حسن 

فقيه باألنابة وحضور األعضاء. 
وبعد مناقشة جدول األعمال صدر 

بيان أعلن في خالله فقيه في 
مؤتمر صحافي اقتراحات اإلتحاد 

في هذا الوقت الذي نعيشه. 
وقال: نقترح تأسيس صندوق 

للبطالة، وبأن تلجأ الحكومة وفوراً 
الى االستعانة بمديرية االحصاء 

المركزي ومجلس التفتيش 
المركزي والصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي وغرفة الصناعة 
والتجارة وفاعليات أصحاب 

الفنادق والمطاعم والمالهي فضالً 
عن وزارة الشؤون االجتماعية 

ووزارة الصحة العامة وسواها من 
المؤسسات الرسمية وغير الرسمية 

لتكوين DATA أساسية حيث يمكن 
تشكيل لجنة لفرز هذه المعطيات 
وإنجازها خالل خمسة عشر يوماً 
كحد أقصى لتكوين بطاقة مالية 

نقدية لمن يحتاج ويستحق.
وكرر فقيه مطالبته المعنيين 

بوجوب دفع مستحقات جميع 
العاملين في كافة المستشفيات ال 

سيما الشحار - ضهر الباشق - 
البوار - بشري - تنورين وشبعا، 

متوّجهاً بـ"التهنئة لموظفي وعمال 
المستشفيات الحكومية" التي 

تعمل في ظّل المخاطرالمرتفعة 
جراء وباء "كورونا".

 اذا كان مــرف لبنان والحكومة يف 
موقع الســلطة، نقدية كانت أم تنفيذيّة، 
السياسات  أن عليهما صناعة  يعني  فهذا 
وليس فقط جبايــة الرضائب واالقرتاض 
عىل حســاب االجيال املقبلة، وإال فليسّلم 
القطاع  اىل  الحكم  زمام االمور ومقاليــد 
الخاص ليقوم بجباية الرضائب من الناس 
وتحســن مســتوى طبابتهم ومستوى 
تعليمهم وأيضاً مســتوى معيشتهم من 

دون أن يتكبّدوا أكالفاً إضافية.
ويُحكــى عن استنســابية املصارف 
لناحية عدم احــرتام القوانن والتعاميم، 
عن محاولة تهرب رشكات  أيضاً  ويحكى 
التأمن من تغطية نفقات عالج املصابن 
بكوفيد 19 متذّرعــة بأن منظمة الصحة 
العاملية قد صنفــت كورونا وباء وبالتايل 
فــإن الـــ reinsurer اي معيدي التأمن 
ال يغطــون تكاليف العالجــات الناجمة 
املصارف  استنســابية  وبن  االوبئة.  عن 
املستشــفيات  تجد  التأمــن،  ورشكات 
تلبية  عــن  عاجزة  نفســها  الخاصــة 
رضوريــات الفــرتة الراهنــة. ورغــم 
تطال بعضها بســبب  التي  االنتقــادات 
املبالغــة بالفواتري االستشــفائية، اال أن 
إغالق مؤسسات متواجدة منذ بداية القرن 
بُنيت لخلق وجود حــّر ومميّز يف  املايض 

هذه املنطقة، أمر خطري...

بداية االحتدام
بــدأت املشــكلة بن املستشــفيات 
الخاصــة ورشكات الضمان منذ أشــهر 

عىل خلفية مطالبة االوىل 
بالدوالر يف حن  بالقبض 
بعدم  الثانية  تمّســكت 
قدرتهــا عــىل الدفع اال 
باللرية. بلغ هذا االحتدام 
ذروته مــع تفيش الوباء 
تهّرب  وبعد  الكورونــي 
مــن  التأمــن  رشكات 
تغطية النفقات العالجية 

للمصابن. 
االقتصاد  بوزيــر  دفع  االمــر،  هذا 
والتجــارة راوول نعمــه اىل االجتمــاع 
بادئ  يف  التــي رفضت  التأمن  برشكات 
االمر تغطية الحاالت. فما كان من نعمه 
اال أن طرح عىل الــرشكات تقديم مبالغ 
أّمنت  قد  للدولة وبذلك تكون  مســاعدة 

مــوارد إضافية ملكافحــة الفريوس. لم 
تتوصل رشكات التأمــن اىل اتفاق يف ما 
بينها وإثر ذلــك قامت لجنة الرقابة عىل 
هيئات الضمان بطلــب عقود الرشكات 
ليتبن ان قســماً كبرياً منها ال يستثني 
تغطية االوبئة وبالتايل فهي ملزمة بدفع 
كل التكاليــف العالجية. عليه، قرر نعمه 
التعامل مع كل حالة عىل حدة، كما وطلب 
من لجنة الرقابة عىل هيئات الضمان ان 
ترتك له ايجاد حّل نهائي مع الرشكات عىل 
أن ترّكز عىل حّل مشاكل املواطنن الذين 
يواجهون مشاكل تأمينيّة. ترتكز مسألة 
الوزير  اللجنة عىل رغبة  تحييد رئيســة 
بتعين رئيس أصيل وهو ما كان قد عّب 
عنه يف احد االجتماعات مع ACAL عندما 
بسري  تزويده  منها  طلب 
ذاتية ألشخاص يمكن أن 
يشغلوا هذا املنصب علماً 
أن الفرتة الراهنة خطرية 
عن  ترفعــاً  وتتطلــب 
السياسية  املحاصصات 

املتمثلة بالتعيينات. 
 وبعد محاولة تنّصل 
اللجنة  تدّخلت  الرشكات، 
ونرشت الئحة بأســماء الــرشكات التي 
19 كما وتلك التي  تغطي حاالت كوفيــد 
ال تغطيها وفقــاً للعقود كما وطلبت من 
 ICC Care مــع  التواصل  العقود  حاميل 
ألي مراجعــة أو مشــكلة تواجههم مع 
الرشكات عب خّط ساخن. يف هذا االطار، 
حاولت "نداء الوطن" التواصل مع رئيسة 

اللجنة الستيضاح كيفية متابعة هذا االمر 
واملدة الزمنيــة التي تتطلبها املراجعة بما 
أن مرىض الكورونا يكونون يف ســباق مع 

الوقت، اال أنها لم تجب.
أّدى اســتمرار تهّرب رشكات التأمن 
اىل االجماع يف احد االجتماعات بن الوزير 
وجمعية رشكات الضمانACAL اىل طرح 
قبول الرشكات بتغطية كل الحاالت ولكن 
وفقاً لتسعرية الضمان أي 35 مليون لرية. 
من جهته، طرح نعمــه هذه الفكرة عىل 
مجلس الوزراء لكــن من دون التطرق اىل 
الرشكات ومن  بها  طالبت  التي  التسعرية 
بهذا  نهائي  الحكومة بشكل  تبّت  أن  دون 

امللف.
 

الشركات
تتّهم المستشفيات

يف  مصدر  يوضــح  املوضــوع  عن 
إحــدى رشكات التأمــن يف اتصال مع 
"نداء الوطــن" أن "الرشكات اجتمعت 
مع وزير االقتصاد وطلبت تقديراً لكلفة 
املريض الواحد يف حّدها االقىص. وعليه، 
تّم التوافق بن وزيَري الصحة واالقتصاد 
من اجل اعتماد تسعرية الضمان اي 35 
مليون لرية اال أن املستشــفيات رفضت 
ذلك وأثارت عاصفة هوجاء عىل رشكات 

التأمن".
هذا  الساعة  املصدر"حتى  ويضيف 
املوضوع مطروح عــىل طاولة مجلس 
مســتعدة  التأمن  ورشكات  الــوزراء 

الكورونا  ألزمة  التصدي  يف  للمشــاركة 
البت بهذا  التأخري يف  لكننا نستغرب من 
امللف من قبــل مجلس الوزراء وتحميلنا 
املستشفيات عىل  وزر ذلك يف حن تر 
احتســاب كلفة العالج عىل هواها وهو 
ما اعتادت عــىل فعله من دون أن يكون 
هناك من حســيب وال رقيب. ذلك يعني 
الربح املايل  ان املستشفيات تســعى اىل 
لكــن بطريقة تفوق قدراتنــا املالية يف 
ظروف كهذه. فلماذا تقبل املستشفيات 
بتسعرية الضمان وترفضها عندما يكون 

للمريض تأمن صّحّي؟"

والمستشفيات
تطلق الصرخة

الواقــع، رفضت املستشــفيات  يف 
35 مليون لرية عىل  الـ  قبول تســعرية 
خلفية أن تثبيت السعر جاء عىل أساس 
ما   )1515( الرســمي  الرف  ســعر 
محدق  خطر  أمام  املستشــفيات  يضع 
لجهة تأخــر الصندوق الوطني للضمان 
االجتماعــي ومعه وزارة الصحة يف دفع 
امللتزمة  املستشفيات  لهذه  مستحقاتها 
بحّد أدنى من املصاريف وكلها بالدوالر. 
لذلك، فإّن تســعرية الضمــان وباللرية 
املستشــفيات  أعباء  من  تزيد  اللبنانية 
لتتحّمل وحدهــا كلفة عالجات "كوفيد 
19" ذلك ان تمّكنت من االســتمرار ولم 
تضطــر اىل اقفال أبوابهــا، كما حدث 

للمدارس الخاصة.

لعبة القّط والفأر... وسياسة الفقر
المستشفيات وشركات التأمين والكورونا

بدأت الجرارات الزراعية تهدر يف البســاتن والحقول املزروعة بطاطا يف سهل عكار، معلنة 
بدء اقتالع الشــتول لجمع املحصول. واعلن رئيس الجمعية التعاونية ملزارعي البطاطا يف سهل 
عكار عمر سعيد الحايك أمس، "بداية موسم البطاطا لهذا العام"، مشرياً اىل أنه "من املتوقع ان 

ينتج سهل عكار نحو 20 الف طن من البطاطا لألكل و20 الف طن للتصنيع الزراعي".
واشــار الحايك اىل أنه "عىل تواصل مع وزير الزراعة والثقافــة عباس مرتىض"، وطالبه 
بـ"رضورة إيجاد أســواق محلية ملوسم عكار وتصدير ما سيتبقى من املحصول، وشكرته عىل 

اهتمامه وتجاوبه الدائم مع هواجس وهموم املزارعن".
وأوضح الحايك أن "سعر كيلو البطاطا من االرض نحو الف لرية، بينما االسعار يف االسواق 
مرتفعة"، داعيا وزارة االقتصاد اىل "حماية املزارع واملســتهلك"، الفتاً اىل ان "اســعار البطاطا 
املستوردة مرتفعة اكثر بكثري من االنتاج املحيل. وكلفة الزراعة مرتفعة جداً ومرتبطة بالدوالر 
لرشاء البذار واالســمدة والســموم والري واليد العاملة". وطالب الحايك الــوزارات املعنية بـ 

"السماح للعمال بالتنقل ألنهم حاجة اساسية للمزارعن".
ودعا الهيئة العليا لالغاثة والهيئات املدنية ورجال االعمال اىل "رشاء موســم عكار لتوزيعه 
عىل املواطنن يف ظل أزمة كورونا والتعبئة العامة"، معلناً عن "قلق كبري لدى املزارعن، خصوصا 

ان أوضاعهم االقتصادية واملعيشية صعبة وضاعفتها أزمة كورونا".

موسم البطاطا ينطلق
...والسعر 1000 ليرة بـ"أرضه"

أطلق وزير الصناعة عماد حب الله أمس يف الرساي 
العلمي االستشــاري للتطوير  الكبري، أعمال "املجلس 
الصناعي" برعاية رئيس مجلس الوزراء حسان دياب. 
ويأتي اإلرساع يف تأليف املجلس بسبب أزمة "كورونا" 
ملواكبــة وزارة الصناعة يف تحســن االنتاج الصناعي 

وتطوير الصناعة املحلية وتحديثها. 
وتناولت النقاشــات يف جلسة أمس تحديد معايري 
ومراقبة نوعية معدات الحماية للجسم الطبي واملعدات 
الطبية املســتعملة يف ســياق مكافحة تفيش فريوس 

 ..)COVID -19( كورونا
وقال حّب الله: "يتكّون املجلس من وزارتي الصناعة 
والصحة، ومعهد البحوث الصناعية ومؤسســة ليبنور 
وجمعية الصناعين وعدد من الجامعات، مع التصميم 
عىل توســيع مروحة تمثيل العدد األكب من الجامعات 

يف املجلس لالســتفادة من خبات دكاترتها وطاقاتها 
اىل "أن إرصارنا وتصميمنا عىل  ومختباتها". ولفــت 
املبارشة بعمل املجلس، لوضع اآلليات ومواكبة االنتاج 
الطبّي الحديث يف لبنان لحمايــة املجتمع من كورونا، 

وتحفيز الكفاءات لالبداع يف املجال الصناعي". 
وقال: اتفقنا عىل تأليف لجــان متخصصة تتابع 
املنتجــات املتعّددة مثــل آالت التنفــس االصطناعي 
الفائقة  العناية  الواقية  وغــرف  والكمامات واملالبس 
الجاهزة واملعقمات واملنظفات وادوات  واجهزة التدفئة 
والتهوئة يف الغرف. ولألمانة، واكبتنا الجامعة االمريكية 
يف بريوت منذ بداية تلّقف وزارة الصناعة املبادرات التي 
أطلقت لتصنيع أجهزة التنّفس االصطناعية. ونحن اآلن 
يف صدد اعداد املســوّدة األوىل لرشوط ومعايري تصنيع 

هذه االجهزة، عىل أمل إقرارها قريباً.

إطالق "المجلس العلمي االستشاري 
للتطوير الصناعي"

خــــاص - نــداء الــوطـــن

لماذا تقبل المستشفيات 
بتسعيرة الضمان وترفضها 

عندما يكون للمريض 
تأمين صّحيّ؟

يرمي كلّ من مصرف لبنان والحكومة المسؤوليات على 
مؤسسات القطاع الخاص. فتارًة يطلب البنك المركزي 
من المصارف إقراض الشركات بـ %0 فائدة ولكن على 

مسؤوليتها، وطورًا تُلزم الحكومة بوزاراتها المعنيّة 
المستشفيات وشركات التأمين بإيجاد حلول لتخطي االزمة 

الكورونية قبل أن تعود وتنبذها لتتخبّط في ما بينها.
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يســتعني عنارص الرشطــة اإلرسائيليّــة الذين 
يضعون كمامات واقيــة وقفازات، بطائرات مروحيّة 
وهراوات للسيطرة عىل مجموعات من اليهود املتديّنني 
الذين يرُّصون عىل خرق تعليمات وزارة  املتشــّددين 
الصّحة يف ما يتعّلق بإجراءات احتواء فريوس "كورونا 
املستجّد"، يف وقت تشهد إرسائيل يوميّاً تزايداً ملحوظاً 
يف عدد اإلصابــات.   ويف مدينة بني براك قرب تل أبيب 
يف وسط إرسائيل، التي تقطنها نسبة كبرية من اليهود 
املتشّددين، شارك مئات األشخاص قبل أيّام يف تشييع 
الحاخام تيس شينكر، ضاربني عرض الحائط إجراءات 
أقّرتها الحكومة والتي تسمح بحضور  التي  الطوارئ 
20 شــخصاً فقط يف مثل هذه املناسبات االجتماعيّة، 
مع الحفاظ عىل مسافة مرتَيْن بني الشخص واآلخر. 
والقت أعداد املشاركني يف التشــييع انتقادات واسعة 
النطاق حتّى من شخصيّات بارزة يف املجتمع اليهودي 
املتديّن، إذ اعرتف بعض حاخامات املجتمعات اليهوديّة 
املتديّنة، التي عادًة ما تكون الدراســة الدينيّة والصالة 
فيها مشــرتكة، بالرتاخي يف االلتزام بقواعد "التباعد 

االجتماعي". 
ووصف رئيس قسم العناية املشّددة يف مستشفى 
ما اني يشوعا يف مدينة بني براك إلياهو سوركني خرق 
القواعد الصّحية بأنّه "جريمــة". كما دان الحاخام 
املؤثر حاييم كانيفسكي ما حصل، يف حني طلب وزير 
الصّحة يعقوب ليتســمان من رئيس الوزراء املنتهية 
واليته بنيامني نتنياهو عزل املدينة. ووصف ليتسمان 
يف مقابلة مع صحيفة "يديعــوت أحرونوت" الوضع 
يف تلك املنطقة بأنّه "مريــع"، مضيفاً: "هناك خوف 
يومي من فقدان األرواح"، ومشــرياً أيضاً إىل أن طلبه 
قيد الدراسة لدى الحكومة. وأحصت إرسائيل حتّى اآلن 
نحو 4850 إصابة بجائحة "كوفيد19-"، تعاىف منهم 
160 شخصاً وتويف 17 آخرون، وفق البيانات الرسميّة، 

فيما تُفيد وسائل إعالم إرسائيليّة بأّن نصف املصابني يف 
إرسائيل من اليهود املتشّددين، بينما أغلقت السلطات 

الكنس، كما أُعلن إغالق الكنائس واملساجد. 
الثاني  املركز  براك  بني  واحتّلت 
بعد القدس من حيث عدد اإلصابات 
بالفريوس القاتل، ومن بني املصابني 
رئيس بلديّة املدينــة. ويرتّكز وجود 
اليهود املتشــّددين يف القدس يف حي 
ميئاه شعاريم املكتّظ، الذي يُعترب إىل 
حّد ما حيّاً يحظر عىل الغرباء دخوله.

ووّجه كبــري الحاخامات ديفيد 
الو نداًء إذاعيّــاً "للتبليغ" عّمن يُخالــف القواعد، يف 
وقت تُحّلق فيه مروحيّات يف ســماء بني براك وغريها 
من أحياء اليهود املتشــّددين لرصد األشخاص الذين 

يتجّمعــون للصــالة يف الهواء الطلــق بعدما أُغلقت 
الكنس الدينيّة. وشــوهد رجال رشطة وهم يُحّررون 
غرامات ماليّة للمخالفني مّرات عّدة.واعتُقل عدد من 
املعرتضني عىل قرار السلطات إغالق 
يف  بعضهم  رصخ  والذيــن  الكنس، 
وجه عنارص الرشطــة ووصفوهم 
بالنازيــني. ويُظهــر مقطع فيديو 
أحد الضبّــاط وهو يرشح لعنارصه 
وضعوا  والذين  بالهراوات  املسّلحني 
كّمامــات وقفازات، كيــف عليهم 
إغالق  من  والتحّقق  املنطقة  مراقبة 

الكنس كافة.
لكن بالنســبة إىل الحاخام هنري، فــإّن اليهود 
املتديّنني "فاتهم القطار". وقال الحاخام الذي ينتمي 

إىل هذه املجموعة املتديّنة التي تتمتّع بامتيازات كثرية 
يف إرسائيل، لوكالة "فرانس برس": "ال نُريد أن نرى"، 
معرباً عن أسفه ألّن كثريين لم يأخذوا التحذيرات من 
انتشــار الفريوس الخطر عىل محمل الجّد. وبالعودة 
إىل بني بــراك، فقد أُغلقــت بعض الكنــس الدينيّة 
واملدارس التلموديّة بعد قرار الســلطات اإلرسائيليّة. 
ويُشــري ملصق بالعربيّة عىل مدخل أحد الكنس إىل أنّه 
ُمغلق "بنــاًء عىل تعليمات وزارة الصّحة"، فيما تدعو 
بعض األســطر املكتوبة باللغة اليديشيّة إىل الحضور 
و"الدراسة والصالة" يف غرفة مفتوحة، وفق ما نقلت 

صحيفة "هآرتس".
يوشــعاه  ماياني  مستشــفى  مدير  ويتوّقــع 
الربوفســور موتي رافيد زيادة حادة يف عدد اإلصابات 
بالفريوس يف صفوف املتشــّددين. وكشــف رافيد أّن 
التزام املتشــّددين بالقيم الدينيّــة التي تحظر عليهم 
أّخر وصول  التكنولوجيا،  التلفاز واستخدام  مشاهدة 
التعليمات الحكوميّة إىل تلك املجتمعات.  كذلك، يحظر 
عــىل املتديّنني الذين يســتخدمون الهواتف املحمولة 
الولوج إىل اإلنرتنت واملراســلة الفوريّة، وهي الوسائل 
التــي تعتمدهــا وزارة الصّحــة اإلرسائيليّة يف نرش 
التوجيهات. وبحســب الحاخــام كان، فقد تضاربت 
اليهوديّة.  الدينيّة  القواعــد  الحكوميّة مع  اإلجراءات 
ويُصادف األســبوع املقبل عيــد "الفصح اليهودي"، 
بحيث عادًة ما تجتمع خاللــه العائالت اليهوديّة عىل 
مأدبة طعام لالحتفال بالعيد. ويتســاءل كثريون عّما 
إذا كان ســيتّم االلتزام خالل هذه التقاليد، بـ"التباعد 
االجتماعي" الذي يُطلب اعتماده الحتواء انتشار الوباء، 
يف حني يخىش مســؤولون انتهاكات جماعيّة ألنظمة 
الســالمة. وعرّب وزير الصّحة عن خشيته من "تجّمع 
الناس يف عيد الفصح عىل الرغم من الحظر املستمّر، ما 

يؤّدي إىل تفاقم الوضع".

اليهود المتشدّدون ُيهدّدون جهود احتواء الوباء في إسرائيل!
يخرقون تعليمات وزارة الصّحة وال يلتزمون بـ"العزل"

عناصر من الشرطة اإلسرائيليّة تفرض على المتدّينين اليهود اتّباع التعليمات الصارمة )أ ف ب(

اليهود المتشدّدون 
يصرخون في وجه عناصر 
الشرطة بعد اعتقالهم 

ويصفونهم بالنازيين

ونّكست  صمت  دقيقة  إيطاليا  وقفت 
أعالمها باألمس حداداً عىل 12428 شخصاً 
توّفوا من جّراء فريوس "كورونا املستجّد"، 
الذي أرغم سّكان هذا البلد املتوّسطي عىل 

تغيري نمط حياتهم بشكل جذري.
وســّجلت إيطاليــا التــي يبلغ عدد 
ســّكانها أكثر من 60 مليون نســمة، ما 
يقرب مــن ثلث إجمايل الوفيــات العامليّة 
الحداد يف  بسبب "كوفيد19-". ويأتي يوم 
نهاية شهر سّجلت خالله إيطاليا عدداً أكرب 
من الوفيات التي سبّبتها كارثة واحدة منذ 

الحرب العامليّة الثانية.
أّول إصابة بالفريوس يف  واكتشــفت 
إيطاليا بالقرب من مدينة ميالنو الشماليّة 
يف أواخر شــباط، قبل أن ينترش يف مختلف 

ويســتنفد  البالد  أنحاء 
املستشــفيات  طاقات 
مــع وصــول املرىض يف 
وهناك  حرجــة.  حاالت 
آالف  أربعة  نحــو  حاليّاً 
إيطاليــا  يف  شــخص 
للمرض  عالجات  يتلّقون 

يف العناية الفائقة.
وبعــد الوقوف دقيقــة صمت ظهر 
أمس، قالت رئيســة بلديّة روما فرجينيا 
راغــي إّن الفريوس "ُمصاب ألــمَّ بالبالد 
الحفل  وأُقيم  سنتجاوزه".  معاً  بأرسها... 
خارج مبنى البلديّة، فيما نّكســت مدينة 
الفاتيكان باملثل أعالمها الصفراء والبيضاء 
تضامناً مع بقيّة إيطاليا. وشــّددت راغي 

عىل أنّه من الرضوري مالزمة املنازل.
ورأت رئيسة بلديّة روما أن "التضحية 

البقاء يف  يُطلــب منّا  نُقّدمها عندما  التي 
املنزل رضوريّة إلنقاذنا جميعاً"، موضحًة 
أنّــه "يجب أن نفعل ذلــك من أجل جميع 
الذين  أولئك  أرواحهم وجميع  فقدوا  الذين 
العمل  يُعّرضون حياتهم للخطر من خالل 
من أجلنا جميعاً، األطباء واملمّرضات ومن 

يعملون يف محاّلت السوبرماركت".
إغالقاً  اإليطاليّة  الحكومــة  وفرضت 
للمساعدة  أسابيع  ثالثة  منذ  مسبوق  غري 
الذي أصاب حتّى  الوباء  يف وقف انتشــار 
اآلن أكثــر من 100 ألف شــخص، يف حني 
تُهّدد الكلفة املاليّــة لإلغالق القرسي لكّل 
الرشكات تقريبــاً بأعمق ركود منذ عقود 
يُصيب االقتصاد اإليطايل، ثالث أكرب اقتصاد 

يف االتحاد األوروبي العام املايض.
الحكومة  قّررت  وإذ 
اإلثنــني تمديــد اإلغالق 
حتّى منتصف نيسان عىل 
املتوّقع  غــري  من  األقّل، 
واملطاعم  املتاجر  تبدأ  أن 
بفتح أبوابها حتّى ما بعد 
أيّار، وال يوجد مســؤول 
للتنبؤ  اســتعداد  عــىل 
بموعد عودة الحياة إىل ما كانت عليه قبل 

شهر فقط. 
ويف السياق، أعلن تجّمع كبار األعمال 
يتقّلص  أن  يتوّقع  أنّه  "كونفيدوســرتيا" 
 6 البالد بنســبة  الداخيل يف  الناتج  إجمايل 
يف املئة يف حال لم يتالش انتشار الفريوس 
بحلول نهاية أيّار، الفتاً إىل أن كّل أســبوع 
إضايف من اإلغالق ســيُقّلص بنسبة 0.75 
يف املئة من اجمايل الناتج املحيّل. كما تبدو 

بريغامو  مدينة  يف  الكربى  األعمال  أوساط 
يف شــمال البالد التي ســّجلت أعىل معّدل 
وفيات باملرض يف العالــم، قلقة إزاء آفاق 

املستقبل عىل املدى البعيد.
ضمن  بريغامو  فــرع  رئيس  واعترب 
تجّمــع أصحاب كبار األعمال ســتيفانو 
ســكاليا لصحيفة محّلية أن طلب "إغالق 
كّل يشء" قد يكون األمــر الصائب، لكنّه 
ال يُمكن أن يســتمّر "إىل األبــد". وقال: 
يجب  الذي  واملعّقــد  الحقيقــي  "اليشء 
القيام به، ويبدو أن ال أحد يُفّكر فيه، هو 
محاولة أن نفهم كيف سنتمّكن من البدء 
مجّدداً". لكن ماســيمو غايل، رئيس قسم 
األمــراض املعدية يف مستشــفى لويجي 
ســاكو يف ميالنو الذي تمّكــن من عزل 
الساللة اإليطاليّة للفريوس، قال إنّه ينظر 
إىل املستقبل ببعض األمل، مضيفاً: "لدينا 

انطباع بأّن الوباء يضعف".

الرئيس األمريكي  يف الغضون، أعلــن 
املتّحدة سرُتسل  الواليات  أّن  ترامب  دونالد 
100 مليون دوالر  بقيمــة  إمدادات طبيّة 
إىل إيطاليــا. وأوضح ترامب خالل مؤتمره 
الصحايف اليومي حول جهود إدارته ملكافحة 
أنّه  املســتجّد"  تفيّش فــريوس "كورونا 
تباحث هاتفيّــاً مع رئيس الوزراء اإليطايل 
جوزيبي كونتي وأبلغــه بأّن لدى الواليات 
املتحــدة فائضاً من املــواد التي ال تحتاج 
إليها، وسوف تُرســل إىل إيطاليا ما قيمته 
حــواىل 100 مليون دوالر مــن اإلمدادات 

الجراحيّة والطبّية واالستشفائيّة.
وأضــاف الرئيــس األمريكــي أمام 
الصحافيــني يف حديقة الــورود يف البيت 
اإليطايل "كان  الــوزراء  أّن رئيس  األبيض 
النبــأ. وتابع:  ســعيداً جّداً جــّداً" بهذا 
بحاجة  لسنا  أخرى  أشياء  أيضاً  "سنُرسل 
إليهــا إىل أماكن أخرى". وأّكــد أّن إنتاج 

الواليات  يف  االصطناعــي  التنّفس  أجهزة 
املتّحدة سيُســّجل ارتفاعــاً قويّاً نظراً إىل 
اندفاع أكثــر من 10 رشكات لتصنيع هذه 
األجهزة، واعداً بتصدير أي فائض منها إىل 

أوروبا التي تفتقر إليها بشّدة.
ويف هــذا الصــدد، قــال الرئيــس 
الجمهوري: "ما أن يزيد إنتاجنا من أجهزة 
فإنّنا  حاجتنا،  عــن  االصطناعي  التنّفس 
إيطاليا وفرنسا وإسبانيا،  إىل  سنُرســلها 
حيث يُواجهون مشكالت رهيبة، وإىل دول 

أخرى إذا أمكن".
البيت  باســم  متحّدث  أعلن  والحقاً، 
األبيض أّن الرئيس األمريكي قّدم إىل رئيس 
الــوزراء اإليطايل "تعازيــه بأولئك الذين 
توفوا يف إيطاليــا"، و"جّدد له التأكيد عىل 
التزام واشنطن العمل مع روما ومع سائر 
رشكائها وحلفائها األوروبّيني" يف ســبيل 

القضاء عىل الوباء.

إيطاليا تبكي ضحايا "كورونا"... 
دقيقة صمت وتنكيس األعالم!

واشنطن ُترسل إليها مساعدات طبّية بقيمة 100 مليون دوالر

العلم اإليطالي "ينحني" لضحايا الوباء )أ ف ب(

كلّ أسبوع إضافي من 
اإلغالق سُيقلّص بنسبة 

0.75 في المئة من إجمالي 
الناتج المحلّي اإليطالي
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"التعبئة" تترنّح... "طوارئ الليل" يمحوها "ازدحام  
وألّن الوضع عىل أرض الواقع كذلك، دقت مصادر استشــفائية ناقوس 
الخطر عرب »نداء الوطن« وحذرت من أنه يف حال لم تسارع الحكومة إىل إعادة 
ضبط الوضع واإليقاع، فإّن »االنفجار الكبري« عىل مســتوى انتشــار الوباء 
واقع ال محالة، وعندها لن يكون بمقدور أحد تلقف شظاياه ال يف الدولة وال يف 
القطاع الطبي واالستشفائي، خصوصاً يف ظل النقص الحاصل باملستلزمات 
الطبية والسعة االستشفائية، الفتًة االنتباه إىل أّن البلد مقبل عىل مرحلة بالغة 
الدقة، من جهــة ألّن أعداد املصابني املعلنني هم فقــط أولئك الذين خضعوا 
للفحص املخربي، وال تشمل الالئحة الرسمية جميع املصابني الذين يحتضنون 
الفــريوس وما زالت عوارضه غري ظاهرة عليهم، وال أولئك الذين هم راهناً يف 
فرتة الحجر املنزيل ولــم يخضعوا للفحص، ومن جهة ثانية ألّن عرشات آالف 
املغرتبني يف صدد العودة إىل لبنان بدءاً من الخامس من نيسان، وهذا بطبيعة 
الحال يرفع منسوب الخطر من احتمال دخول الفريوس مجدداً عرب عرشات 
الرحالت الجوية القادمة من مختلف قــارات العالم، ما لم تتم هذه العملية 
بطريقة علمية وتدابري صحية صارمة قبل انطالق الرحالت وعىل متنها وبعد 

وصولها إىل األرايض اللبنانية.
وبينما اللبنانيون منشــغلون يف ســبل درء الخطر الوافد إليهم، أجهز 
»كورونا« عىل الدوالر يف البلد فأخرج العملــة الصعبة من التداول ورفع من 
ندرتها يف الســوق، بفعل وقف املصارف تزويد مودعيها بالدوالر، األمر الذي 
رسعان ما انعكس ارتفاعاً صاروخياً يف ســعر الرصف لدى الرصافني المس 
أمس حدود الـ3000 لرية للدوالر الواحد.  وعىل وقع الغالء الفاحش يف األسعار 
وشح الدوالر وتآكل القدرة الرشائية للمواطنني، تعمل السلطة عىل تربيد فتيل 
القنبلة االجتماعية وتأخري انفجارها، من خالل تدارس عدة خطوات لتنفيس 
االحتقان الشــعبي املتعاظم جــراء التمادي يف لعبة »االزدواجية« يف ســعر 
الرصف، بني سعر رسمي وهمي وآخر حقيقي لدى الرصافني، ونقلت مصادر 
مرصفية موثوق بها لـ«نداء الوطن« أّن املرصف املركزي بصدد إصدار تعميم، 
يجيز سحب املودعني بالدوالر ألموالهم باللرية اللبنانية عىل أساس سعر رصف 
مرصيف جديد يبلغ 2000 لرية، موضحًة أّن هذا التعميم سيأتي انسجاماً مع 
التعميم السابق الذي حّدد للصيارفة هامش %30 زيادًة يف سعر رصف الدوالر 
عن الســعر الرســمي أي بواقع 2000 لرية للدوالر، وهو ما سيصبح ساري 

املفعول بالنسبة للسحوبات بالدوالر من املصارف.
ورداً عىل سؤال، تؤكد املصادر املرصفية أن »هذه الزيادة يف الهامش غري 
ثابتة وقد تتغرّي إذا تم تعديل نســبة الـ%30«، موضحــًة يف الوقت عينه أّن 
»الوديعة بالدوالر ستبقى بالدوالر يف املصارف ولن يتم تحويل قيمتها إىل اللرية 
اللبنانية، إنما السحوبات فقط هي التي ستخضع لسعر رصف جديد باللرية 
اللبنانية، عىل أن يبقى لكل مرصف أن يحدد مدى مالءته وقدرته عىل االستمرار 
يف تزويد مودعيه بالدوالر »كاش«، يف حني ســتبقى املعامالت املرصفية من 
شيكات وتحويالت داخلية وغريها قائمة بالدوالر بالنسبة للحسابات املودعة 
بالعملة الصعبة، وكذلك ستظل البطاقات اإلئتمانية بالدوالر صالحة للتداول 
يف عمليات الرشاء من املحال التجارية يف حال كانت مقبولة من جانب البائع«.

عدّاد الوفيات... أميركا وفرنسا تتخّطيان الصين  
وبالحديث عن تحطيم األرقام القياســيّة، سّجلت إسبانيا رقماً قياسيّاً 
جديداً يف عدد الضحايا مع 849 وفاة خالل 24 ساعة الثلثاء، ما يُبّدد اآلمال من 
احتمال أن تكون قد تجاوزت ذروة األزمة التي تشّل البالد منذ أسابيع، يف وقت 
توّقعت وكالة األدوية األوروبّية التابعة لالتحاد األوروبي أن يستغرق التوّصل 
إىل لقاح للفريوس عاماً ليُصبح جاهزاً ومتوافراً بكّميات كافية لالستخدام عىل 

نطاق واسع.

يف األثناء، اتّســعت رقعة إجراءات العزل يف كافة أنحــاء العالم لتُبقي 
نحو نصف ســّكان األرض معزولني يف منازلهم، بهــدف احتواء الوباء الذي 
أودى بحياة أكثر من 41 ألف شــخص حول العالم وسط أزمة صّحية ترضب 
االقتصاد العاملي وتؤثر عىل الحياة اليوميّة لقرابة 3.8 مليارات شخص، بينما 
أفادت دراسة حديثة أعّدتها كليّة »إمبرييال كولدج« يف لندن بأّن تدابري االحتواء 

الصارمة أنقذت حياة ما يصل إىل 59 ألف شخص يف 11 بلداً أوروبّياً.
ويف مشــاهد لم يكن أحد يتصّورها يف زمن السلم، تشهد مدينة نيويورك 
األمريكيّة إقامة مستشفى ميداني يف حديقة »سنرتال بارك«، كما وصلت إىل 
املدينة سفينة طبّية عســكريّة أمريكيّة عىل متنها 1000 رسير إىل مانهاتن، 
لتخفيف الضغط عن النظام الصّحي املنهك. وتشــهد مراكــز توزيع املواد 
الغذائيّة يف املدينة تدّفق عدد متزايد من األشــخاص الذين خرسوا مداخيلهم 
مع إغالق العاصمة املاليّة العامليّة. وانضّمت ماريالند إىل فرجينيا وواشنطن 
دي.يس يف إصدار أوامر للسّكان بالتزام منازلهم، لتشمل إجراءات العزل نحو 

75 يف املئة من األمريكيني.
وســعى الرئيس األمريكي دونالد ترامب إىل تطمني املواطنني، مشــرياً 
إىل أن الســلطات تُكثّف توزيع املعّدات الرضوريّــة عىل غرار أجهزة التنّفس 
االصطناعي ووسائل الوقاية الشخصيّة. لكنّه حذّر كذلك من »األوقات الصعبة 
املقبلة خــالل األيّام الثالثني القادمة«. وأقّر أيضاً باحتمال صدور أمر لجميع 
سّكان البالد بالبقاء يف منازلهم، وقال يف هذا اإلطار: »نُخاطر بكّل يشء نوعاً 

ما«، مشبّهاً جهود احتواء الوباء بـ«الحرب«.
ويف اململكة املتحدة، أشــاد رئيس الوزراء الربيطاني بوريس جونسون 
باستجابة املجتمع ألزمة »كورونا املســتجّد«، فقد أغدق الثناء عىل املجتمع 
الربيطاني بعد أن تداعى نحو 750 ألف شــخص إىل تلبية الدعوة للمساعدة 
يف دعم نظام الصّحة الوطني، وكذلك مساعدة كبار السن والفئات الضعيفة 
مــن املجتمع التي تلتزم بالعزل الذاتي، إذ عاد 20 ألفاً من األطباء واملمّرضات 
املتقاعدين ومختّص الرعاية الصّحية الســابقني إىل املساعدة عىل الخطوط 
الطبّية األماميّة، مع انتشــار الفريوس الذي أودى بحياة نحو 1790 مريضاً 

وأصاب 25150. 
أّما يف بالد القيارصة، فقد توّســع نطاق إجراءات عزل السّكان ملكافحة 
انتشــار الفريوس الخطر ليشمل عرشات املناطق، فيما سارع النّواب الروس 
من جهتهم إىل إقرار عقوبات مشّددة أكثر يف حال مخالفة التوجيهات الصّحية. 
وشملت االجراءات أبرز املراكز املدنية، مثل موسكو وسان بطرسبورغ، فيما 

سّجلت البالد 2337 إصابة مؤكدة و17 حالة وفاة.
من جانب آخر، أفادت وكالتا »انرتفاكس« والتلفزيون الرســمي الرويس 
بأّن رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئييس ملعالجة املصابني بـ«كوفيد19-« 
دينيس بروتسنكو أُصيب بالوباء، وهو كان قد التقى الرئيس الرويس فالديمري 
بوتني األسبوع املايض، يف وقت ســارع املتحّدث باسم الكرملني إىل التأكيد أن 
الرئيس الرويس يُجري فحوصاً مخربيّة دوريّة و«كّلها طبيعيّة«. كما أوضح 
أن روسيا سرُتسل طائرة محّملة باملساعدات الطبّية إىل الواليات املتحدة، وذلك 

بعد اتصال هاتفي بني الرئيَسنْي األمريكي والرويس.
ويف الرشق األوســط، دعا وزير الحج والعمرة الســعودي املسلمني إىل 
الرتيّث يف إبرام عقود متعّلقة بالحج والعمرة بســبب تفّش الوباء، يف حني لم 
تُعلن اململكة حتّى اآلن عن قرار يتعّلق بموسم الحج يف تموز املقبل. وسّجلت 

السعوديّة 1563 إصابة بالفريوس و10 وفيات.
تزامناً، وافقت لجنة برملانيّة إرسائيليّة عىل أن تتوىّل أجهزة االستخبارات 
جمع معلومات شخصيّة عن املواطنني، يف اجراء لجأت إليه السلطات يف إطار 
مكافحة فريوس »كورونا املستجّد«، بينما بلغت حصيلة الوفيات يف البالد 20 

حالة مع تأكيد إصابة نحو 5360 شخصاً.

اقتصاديّاً، تعّهــد وزراء مال وحّكام املصارف املركزيّة يف دول »مجموعة 
العرشيــن« باتخاذ تدابري لدعم االقتصاد العاملــي ومعالجة مخاطر مواطن 
الضعف يف الديــن العام للــدول ذات الدخل املنخفــض يف مواجهة جائحة 
»كورونا«. ورّحب املشــاركون أيضاً بـ«استعداد مجموعة البنك الدويل تقديم 
دعم مايٍل يصل إىل 160 مليار دوالر عىل مدى األشــهر الخمسة عرش املقبلة 

لدعم الدول األعضاء«، بحسب ما أوردت وكالة األنباء السعوديّة.
كذلك، حذّر رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو وزراء املال األوروبّيني 
من خطر »تفّكك« منطقة اليورو نتيجة وباء »كوفيد19-«، وذلك يف رســالة 
اّطلعت عليها وكالة »فرانس برس«. وكتب ســنتينو الذي يتوىّل أيضاً حقيبة 
املال يف الربتغال: »ال شك يف أنّنا سنخرج جميعاً من األزمة مثقلني بديون أكرب 
بكثــري«، مضيفاً: »لكن هذا التأثري وتداعياته الطويلة يجب أاّل يُصبح مصدر 

تفّكك«.

حيُّنا والكورونا - الضاحية 
ما يجري يؤكد انها منطقة تضج بالحياة وتحبها، واستطاعت ان تنزع  

الصورة النمطية التى ألبسها إياها البعض. 
يف مثل هذه  االيام قبل أعوام مضت، دخلت إىل الضاحية للمرة األوىل. سوق 
تجاريــة عريضة وصوت فريوز يصدح »دقوا املهابيــج خلوا الهوا جنوبي«. 
أصوات ناس وشــباب يعقدون حلقات عفوية أمام محالهم يستظلون دفء 
الشمس. لم اكن اعرف الضاحية اال من خالل ما قرأته او سمعته عن مساحة 
جغرافيــة خارجة عىل حدود الدولة وقوانينها. مــع االيام رصت اعتاد حياة 
اهلهــا، تعرفت اليهم عن قرب حتى صاروا جــزءاً مني وانا منهم. هم الذين 
جبلتهم الحياة بحلوهــا ومرها، عانوا عىل امتداد أعمارهم، هّجروا وهاجروا 
وخلقوا مــن ضعفهم قوة كما باقي ابناء هذا الوطــن العص عىل األزمات. 

انترصوا عىل ارسائيل، تصدوا لعدوانها وعادوا رافعني رايات النرص.
ُكِتب عىل الضاحية ان تكون ضحية مرات عدة، يف األمن والسياسية، وقد 
لّفها إهمال الدولة وندرة حضورها، وأرصت وواجهت بالتكافل االجتماعي بني 
أهلها وناسها وها هي تعود اىل التصدي مجدداً لعدو من نوع آخر، ال يقف يف 

مواجهته جيش او سالح. 
اســتكانت للتدابري واإلجراءات التى فرضها هــذا الوباء ومن خلفه ما 
اصدرته الحكومة من قرارات تنفيذية. فالضاحية الجنوبية اليوم  تشبه كل 

الضواحي االخرى اكثر من اي وقت مىض.
االلتزام البيتي يكاد يكون عندها األعىل حسب اإلحصاءات التى أظهرت 
امتثاال مهماً ومرموقاً بني املناطق اللبنانية االخرى، اال ان الجدير بالذكر هو 
النشــاط  الفاعل الذي تقوم  به لجان األهــل واألحياء. وهو صيغة متقدمة 
عن املجتمع املدني يف تقديم يد العون واملســاعدات وتفعيل العمل اإلرشادي 
والتوعوي والتوجيهي يف مواجهة وباء الكورونا. فالضاحية رغم مســاحتها 
الجغرافية املتواضعة نســبياً اال انها تشهد االكتظاظ األكرب يف لبنان  ويتوزع 
مقيموها بالسواد األعم عىل أهل الجنوب والبقاع عدا عن سكانها مما ساعد 
يف رفع حجم االلتزام ومنســوب التقيد بمنع التجوال الذاتي اىل نسبة تقارب 
التسعني باملئة. وهي نســبة مرتفعة بعثت عىل االرتياح والرىض، فضالً عن 
النشاطات البلدية املواكبة لهذه اإلجراءات املدعومة بشكل واضح من كل من 

»حزب الله« وحركة »أمل«.
لكن يبقى السؤال الجوهري اىل متى سيبقى الناس صامدين عىل التزامهم 
بالحجر املنزيل وعىل االنضباط يف مواجهة تداعيات هذا الوباء الذي جعل دوالً 
وبلدانًا تشــيخ وتهرم قبل أوانها؟ وهل الدولة باستطاعتها ان تقدم الوسائل 
وســبل الدعم للذين يعيشــون عىل قوت يومهم ؟ املقبل من االيام  واملرحلة 

الحرجة كفيالن برد الجواب ...

تـتـمـــات

قصفــت مقاتالت إرسائيليّة مطار الشــعريات 
يف حمص من فوق األجــواء اللبنانيّة، وفق "املرصد 
السوري"، الذي أوضح أن الطائرات الحربيّة أطلقت 
أكثر مــن 8 صواريخ، فيما ُســِمَع دوي انفجارات 
ناتجــة عن محاولــة الدفاعات الجّوية الســوريّة 

التصّدي لتلك الرضبات.
من ناحيتها، أفادت وكالة "ســانا" الســوريّة 
الرسميّة بأّن "وسائط دفاعنا الجّوي تصّدت ألهداف 
معادية يف ســماء حمص"، مشريًة إىل أن "دفاعاتنا 
الجّويــة تصّدت لعدوان إرسائيــي من فوق األجواء 
اللبنانيّة وأسقطت عدداً من الصواريخ قبل وصولها 
إىل أهدافها"، بينما لم يُعرف عىل الفور ما إذا كان قد 

سقط قتىل أو جرحى.
ومنذ اندالع النزاع الدموي يف سوريا العام 2011، 
شّن الجيش اإلرسائيي سلسلة غارات جّوية يف عمق 
األرايض السوريّة، استهدفت خصوصاً أهدافاً إيرانيّة 

ومجموعات موالية لطهران.
عىل صعيد آخر، أكد البيــت األبيض أن الرئيس 

األمريكي دونالد ترامــب ونظريه الرتكي رجب طيب 
أردوغان شّددا عىل الحاجة لوقف إطالق نار يف سوريا 
وليبيا خالل تفّش جائحــة "كوفيد19-". وأوضح 
البيت األبيــض يف بيان أن الرئيَســنْي تحّدثا هاتفيّاً 
عن جهود "القضاء عىل الفــريوس ودعم االقتصاد 

العاملي". 
وأضاف أن الزعيَمنْي "اتفقــا عىل أنّه من املهّم 
اآلن أكثر من أي وقت مىض بالنســبة إىل الدول التي 
تشــهد نزاعات، خصوصاً ســوريا وليبيا، االلتزام 
بوقف إطــالق النار والعمل من أجل التوّصل إىل حّل" 
الواقعة يف شــمال  إدلب  ســيايس. وتبقى منطقة 
غربي البالد والتي شــهدت عنفاً نزح بسببه حواىل 
األّول، معّرضة للخطر  مليون شــخص منذ كانون 
بشــكل خاص. ولم تُعلن الحكومة السوريّة إاّل عن 
عدد قليل من حاالت اإلصابة بالفريوس، لكن خرباء 
الصّحة يُحّذرون من أن البالد، التي مّزقتها ســنوات 
من الحرب الرضوس، عرضًة بشكل خاص للفريوس 

رسيع االنتشار والقاتل.

إسرائيل تستهدف مطار الشعيرات في حمص

رتل عسكري تركي في شمال إدلب أمس )أ ف ب(

الشــماليّة  كوريا  هــّددت 
بتعطيــل الحوار مــع الواليات 
املتحدة، فيما أكد وزير الخارجيّة 
األمريكي مايك بومبيو أنّه يتطّلع 

إىل استئناف املفاوضات معها.
شمايل  كوري  مسؤول  وقال 
مكّلــف ملــف التفــاوض مع 
األنباء  لوكالة  املتحــدة  الواليات 
من  الرسميّة،  الشماليّة  الكوريّة 
دون الكشف عن هويّته: "سماع 
جعلنا  السخيف  بومبيو  خطاب 
نفقد أي أمل يف الحوار"، مضيفاً: 

"سنجد طريقنا بأنفسنا".
الكوري،  املســؤول  واتهم 
بومبيو، بأنّه "وّجه إهانة إىل بالد 
يُريد رئيســه )دونالد ترامب( أن 
يبني عالقة جيّدة معها"، مشرياً 
بذلك إىل رســالة وّجهها الرئيس 

الكوري  الزعيــم  إىل  األمريكــي 
أون، واقرتح  الشمايل كيم جونغ 
فيها التعاون مــع الجهود التي 
وباء  ملكافحة  يانغ  بيونغ  تبذلها 

"كوفيد19-".
وناشــد بومبيو األســبوع 
املايض، أعضــاء األرسة الدوليّة، 
"للبقــاء عــىل تصميمهــم يف 
ديبلوماسيّة  ضغوط  ممارســة 
كوريــا  عــىل  واقتصاديّــة" 
الشــماليّة، التي تملك الســالح 
النــووي، داعياً بيونــغ يانغ إىل 
اختربت  بينما  الحوار،  استئناف 
األخرية قاذفات صواريخ متعّددة 

من العيار الثقيل األحد.
مكاملة  يف  بومبيــو  وأكــد 
"يونهاب"  وكالــة  مع  هاتفيّة 
ووســائل  الجنوبيّة  الكوريّــة 

أن موقفه كان  إعالم آســيويّة، 
دائمــاً "متماشــياً" مع موقف 
الجانب  "من  مضيفــاً:  ترامب، 
األمريكي، حاولنــا كثرياً للميض 
قدمــاً يف املفاوضات ونأمل يف أن 
نحظى بفرصة للتوّصل إىل ذلك". 
وتابــع: "الرئيــس ترامب كان 
واضحاً أيضاً... سيستمّر تطبيق 
العقوبــات، ليــس العقوبــات 
األمريكيّة وإنّما عقوبات مجلس 

األمن الدويل".
الشــماليّة  كوريا  ووصلت 
طريق  إىل  املتحــدة  والواليــات 
مسدود يف امللف النووي. وبحسب 
يانغ شيئاً  بيونغ  تُطّور  محّللني، 
فشــيئاً قدراتها العسكريّة، عىل 
الرغم مــن العقوبــات الدوليّة 

واإلدانات املتكّررة.

بيونغ يانغ ُتهدّد بتعطيل الحوار مع واشنطن
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1 –  أخذ الكالم مشافهًة - فنان مصري.
2 - ممثل اسكتلندي اشتهر بأداء دور العميل 
 You Only“ البريطاني جيمس بوند من أفالمه
Live Twice “- يستعمل في الطعام - كانت 

أَسناُنه قصيرًة ملتزقة ُمقبلة على داخل الفم.
3 - سند يثبت قيمة المال المدفوع - وحدة 

لقياس المقاومة الكهربائية.
4 - بئر قديمة - ُخدَع - ممثل أميركي اشتهر 

.”Magnum, P.I“ بدوره في مسلسل
ًة من الثَّوَب إلى أخرى وخاطهما -  5 - ضمَّ ِشقَّ
فنان لبناني راحل لّقب بـ “أبي المسرح العربي”.
6 - سيول دهنية ال تذوب في الماء  - رّوض 

الحيوان واعتنى به - مسقّي.
7 - ممثل بريطاني نال جائزة أوسكار أفضل 
 - ”Darkest Hour“ ممثل لعام 2017 عن فيلم

ضعف ورّق.
8 - نّحات إيطالي راحل - حرف عطف.

9 - كان رطًبا فجف - بّراق - ُمَتَسلِّل خفية بين 
الناس. 

10 - َوَفى ولم َيخن - دولة أوروبية.
11 - ضمير متصل - انطالق وتحّرك الطائرة - 

مدينة في اليابان عاصمة محافظة هوكايدو.
12 - أَغَبر اللَّون - يقّدم خدمة - تركوا المكان.

13 - نعم باألجنبية - اختلجت العين - ناقوس 
- أمر فظيع.

14 - انتمى إلى - معدن اكتشفه » بيار وماري 
كوري« - اضطرم.

 - ”Amor“ 15 - روائي برازيلي من مؤلفاته
ماركة سيارات.

1 – أمير أوروبي - أميرة أوروبية راحلة - أحد 

الوالدين.

2 - العب كرة قدم برتغالي معتزل - فنانة لبنانية.

3 - َصْيد واصطياد - شرائع - عاصمة دولة 

أميركية.

4 - زواج - ما نعم من أديم األرض - أداة نصب - 

من األمراض.

5 - اسم حمله العديد من ملوك إنكلترا - يصعد 

على - مرض صدري.

6 - حرف جر - مدينة كندية تقع في مقاطعة 

أونتاريو - َصديق وُمؤَانس.

7 - أنفق المال - رئيس كوبي سابق.

8 - للتفسير - تضرع إليه وابتهل - مفرح - 

للتفسير.

ته الُمحدَّدان  9 - كتب وسّجل - وقت العمل ومدَّ

بنظام وقانون - يَفتل ويحَكم الَفتل.

10 - يد الثوب - حلم - َقَطب حاِجَبيه وأسارير 

َوْجهه - ماركة سيارات في مجموعة كيا.

11 - ما كان على نظام واحد من كل شيء - عائلة 

- عاصمة دولة أوروبية.

12 - من ال أخمص ألقدامهم - ذو يمن وبركة - 

مكسب - طعم الحنظل.

13 - المكروه - دولة أفريقية.

14 - من الفواكه - مجيء - نّحات فرنسي راحل.

15 - دولة أميركية - اشترعوا القوانين - فضاء.

الكلمات المبعثرة داخل المربعات هي أجوبة التحديدات المدونة بجانب اللعبة، أعد جمعها بشكل صحيح لتحصل على 
األجوبة المناسبة لهذه التحديدات وكتابتها مكان النقاط. عليك وضع أرقام هذه التحديدات داخل الدوائر الصغيرة 

لألجوبة الصحيحة، إجمع هذه االرقام لتحصل على المجموع المسجل عند اخر كل خط افقي وعمودي.

 تتألف هذه اللعبة من خمسة خطوط أفقية وخمسة خطوط عمودية وخطين 
قطريين. كل خط مؤلف من خمس دوائر،  يجب وضع األرقام الخارجية على 
ذات الخط )أفقيا وعموديا( داخل الدوائر األربع الفارغة )رقم في كل دائرة( 
شرط أن ال تكون هناك أي أرقام متشابهة في كل خط. مجموع األرقام 
في كل خط أفقي وعمودي وفي الخطين القطريين يجب أن يكون  227  

تحتوي هذه الشبكة على 9 مربعات كبيرة )3x3( ، كل مربع 
منها مقسم الى 9 خانات صغيرة. هدف هذه اللعبة ملء الخانات 
باألرقام الالزمة من 1 الى 9، شرط عدم تكرار الرقم أكثر من 

مرة واحدة في كل مربع كبير وفي كل خط أفقي وعمودي.

سودوكو

حلول العدد السابق

المربعات الذهبيةأرقام األقوياء

عموديًاأفقيًا

الكلمات المتقاطعة

1 - جريء ، سيئ األدب، سليط اللسان.
2 - ُكتب ومصنَّفات.

3 - متعاون ومتضامن كاألخ مع أخيه.
4 - زاهد وتارك.

5 - تفاوض وتبادل الرأي.
6 - ُمتغاِفل عن األمر.

7 - مساعدة، مناصرة.
8 - كان أجوف فارًغا من الداخل.

9 - أوقات محددة باليوم أو الشهر أو السنة 
أو بها جميًعا.

10 - ُمتصلب ومتجّمد.
11 - ُمتصّور وُمتوّهم.

12 - متجذر، ذو أساس قوي.
13 - ُمواِجه لما يقابله بجهد مضاعف وعزيمة.

14 - متفرق وُمشتت.
15 - متلّطف ومتسّهل.

16 - إحداث وقع في نفوس اآلخرين.
17 - ُمتطفِّل.

18 - متعاون ومتعاضد مع غيره.
19 - إنشاء الشيء على قواعد وركائز يقوم 

عليها.
20 - شارب على مضض.

21 - هبات.
22 - من يستغرق في التفكير والتدبر.

23 - متزين ومتصف بـ.
24 - متجاور.

25 - كان على طبيعته ولم يتكلف.
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الكلمات المتقاطعة
أفقيا: 1 – اسطفان الدويهي - 2 - فالنسيا - فادي كرم - 3 - رن - يبر - اعيا 

- دوي - 4 - وسن - اوبل - ورق - زل - 5 - دب - سنن - يرمي - مار - 6 - 

يانكي - عاون - نيرا - 7 - تسد - المستغرب - يت - 8 - تين - جدار - العتب 

- 9 - ريم - سل - تدرب - ال - 10 - واسع - اف - اد - سيطر - 11 - انا - اجرام 

- يداوي - 12 - الي - عن - دن - ليف - 13 - عمران - شن - الدلو - 14 - رق 

- ستون - دللني - 15 - كمال الطويل - اكاي.

عموديا : 1 – افروديت - رواج - رك - 2 - سان سباستيان - عقم - 3 - طل - 

نديم سالم - 4 - فني - سك - ارسل - 5 - اسبانيا - اياتا - 6 - نيرون - لجالج 

- نول - 7 - أ أ - عمد - فرع - نط - 8 - الياسات - انش - 9 - دفع - روتردام 

- ندي - 10 - وايومنغ - رد - ل ل - 11 - يداري - راب - ينال - 12 - هي - نبل 

- سد - لنا - 13 - يكد - مي - علي الديك - 14 - روزاريتا طويل - 15 - جميل 

راتب - ريفولي.

إطاحة )2( ــ طليق )17( ــ منطلق )1( ــ براءة )19( ــ  تطهر )14( 
ظلوف )8( ـــ استطلع )12( ــ مطوي )22( ــ أشهى )5( ــ  استظل )18(

عتابي )24( ــ مظهر )10( ــ معتبر )3( ــ عابق )25( ــ عتبة )20( 
إعداد )21( ــ تعتيم )7( ــ عجيب )9( ــ مباعدة )16( ــ معذرة )15( 

عرائس )23( ــ عريضة )6( ــ بلجيكا )4( ــ فؤاد )13( ــ النيجر )11(

أرقام األقوياء

المربعات الذهبية
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65 =

65 =

70 =

60 =

65 =

=
84

=
102

=
28

=
40

=
71

متحد
13

د ل خ م تخ م ت ل ي ت  م  خ  لت  ل  ح  مح م ت ر ج

ج ت م ف و أ ص ل م ت آ  م  ت  خا ت م ح ذ ت  م  د  ح

أ م ت م لا م ع و ة نج م ت ب حس  أ  ت س ي أ  ث ي ر ت

آ م ت ز ر ا ت ب ح ث ل آ ت ي ف ر ف م ت ق ب س ت ط

ج ل ا م ت هـب م ت د دا ت و ر خ يع ا ت ت ب رج ع م ت ر

13

90

18

39

49

53

43

51

38

24

87

8

27

44

43

17

56

65

52

19

39

12

48

36

74

1687 493 25
5238 971 46
8752 314 69
6349 758 12

7913 862 54

4861 235 97

3425 689 71

9174 526 83

2596 147 38



العـــدد 222 - الســـنة األولى     األربــعــاء ١ نيسان ٢٠٢٠الريــــاضـــية22

الحركات  ببعــض  بالقيام  باكــراً  نهاري  "أبدأ 
الرياضية التنشــيطية، ثم أتناول الفطور مع زوجتي 
ســتيفاني وإبني بطرس )تيّمناً بجّده(، وبعد ساعة 
تقريباً أخرج لوحدي من املنزل ملزاولة هواية الدّراجات 
الهوائية ملــدة ســاعتني تقريباً بعيــداً بالطبع من 

اإلحتكاك باألشخاص الذين أصادفهم. 
لدى عودتــي أتناول الغداء مجــّدداً مع عائلتي 
وأخلد اىل الراحة لفرتة وجيــزة، وبعد الظهر أمارس 
تمارين خاصــة كحمل األوزان والقفــز عىل الحبل 
ترتافق مع حركات ســويدية لتقوية العضل. بعدها 
أنكّب عــىل إنجاز األعمال الخاصــة يف مكتبي كوني 
محامياً، وأجري بعض اإلتصــاالت الهاتفية بزبائني 

لهذه الغاية.
عند املساء أتفّرغ للتواصل مع الالعبني يف أكاديمية 
"NSA" التي أرشُف عليها، عرب "الغروب" الذي أنشأته 
خّصيصاً عىل "الواتساب"، أو عرب "إنستغرام" حيث 
أضُع برامج محّددة للتماريــن تتضّمن كيفية تحّمل 
الضغوطات عىل أرض امللعب يف مباريات كرة الســلة، 
باإلضافة إىل إرشــاد الالعبني لنوعيــة األكل الغذائي 
للمحافظة عىل لياقتهم البدنية يف ظل مالزمة املنازل 
بشكل قرسّي، عىل أمل ان تنجيل هذه الغيمة السوداء 
من فوق ســماء لبنان والعالم بــأرسه يف أقرب وقت 

ممكن وتعود الحياة اىل طبيعتها".

"أذهب اىل عمــيل ثالثة أيام 
الباقي  الوقت  أما  األســبوع،  يف 
الحال لكي  املنزل بطبيعة  فأالزم 
كارين  زوجتي  جانــب  اىل  أبقى 
وإبنّي الياس )3 ســنوات( وجو 
)9 أشــهر(. أقرأ صحيفة "نداء 
الوطــن" صباحاً خــالل تناويل 
فطــوري وقهوتي، كمــا أتابع 
بفريوس  املتعلقة  األخبــار  آخر 
التلفزيون  عرب  وغريه  "كورونا" 
وعىل معظــم صفحات التواصل 
لطفيلّ  أتفّرغ  بعدها  اإلجتماعي. 
أشاركهما  حيث  عّدة  لســاعات 
 "Kapla" خصوصــاً  ألعابهما، 
و "puzzle" وأمــيض ســاعات 
الغداء  تناول  بعد  جميلة معهما. 
إســرتاحة  اىل  نخلد  العائلة،  مع 
قصرية ثم تنطلق فرتة بعد الظهر 
بمشاهدة األفالم السينمائية عرب 
"Netflix"، وأنــا أميل اىل األفالم 
ذات الطابــع البولييس والعنفي، 
ونعود  الورق  نلعب  املســاء  ويف 
ملتابعة األخبار من جديد، وبعدها 

نختار بني املسلسالت التي تعرض 
نعود  أو  التلفزيون  شاشات  عىل 

لحضور "Netflix" من جديد.
عدد  نهاري  يتخلل  وبالطبع 
كبري مــن اإلتصــاالت الهاتفية 
لإلطمئنان عىل األهل واألصدقاء يف 
لبنان والخارج، خصوصاً ملن لهم 
عالقة بالوســط الريايض، حيث 
والتطّورات  املستجّدات  يف  نتداول 

ونتطّرق اىل وضع الرياضة املزري 
لألسف يف لبنان والعالم.   

وأخرياً آمل أن تمّر هذه األزمة 
عىل خري وبأقىص رسعة، وأتمنى 
عىس  للجميع،  والسالمة  الصحة 
أن تحمل األسابيع املقبلة برشى 
ســاّرة للعالم أجمع بالتوّصل اىل 
عالج فّعال وحاســم لهذا الوباء 

الخطري".

برنامجي اليوميّ حافل بالنشاطات أتابع األخبار بشكل دائم وأشارك طفليّ ألعابهما

كيف ُيمضي الرياضيّون أوقاتهم

قائد فريق الحكمة لكرة السلة نديم سعيد:  ؟نائب رئيس اإلتحاد اللبناني للكرة الطائرة أسعد النخل:

كــــرة قـــدم

املتحدة حتى  اململكــة  أودى فريوس كورونا يف 
صبــاح أمس، بحياة أكثر مــن 1400 بريطاني من 

أصل أكثر من 22 ألف إصابة.
وبعد أن اتخذ يف منتصف آذار املايض قرار تعليق 
الجاري  الرابع من نسيان  الكروية حتى  األنشــطة 
بســبب فريوس "كوفيد19-"، قرر مســؤولو كرة 
القدم االنكليزية تمديد فرتة التوقف حتى 30 نيسان، 

وهم سيجتمعون بعد غد لتحديد الخطوة التالية.
بخصوص  متناقضــة  أصوات  ترتفــع  وبدأت 
الخطــوة التالية التي يجب اتخاذهــا، حيث طالب 
البعض بإلغاء املوسم يف حال اســتحالة استكماله 
بنهاية حزيران املقبل، فيما رأى آخرون وجوب منح 
ليفربول اللقب الذي طال انتظاره منذ ثالثني عاماً، يف 
حال اتخذ قرار التوقف نهائياً بما أنه من غري العادل 
حرمانه من التتويج وهو يتصدر الرتتيب بفارق 25

نقطة عن أقرب مالحقيــه بعد 29 مرحلة من أصل 
.38

وبانتظــار أن تتبلور الرؤية "الســوداء" حتى 
اآلن، يف ظل تواصل ارتفــاع عدد اإلصابات بفريوس 
"كوفيــد19-" يف اململكــة املتحــدة، نعرض بعض 

السيناريوات التي يُتداول بها خلف الكواليس.

خلف أبواب موصدة
يُعترب خيــار إكمال املوســم يف مالعب محايدة 
وخلف أبواب موصدة، مع الســماح فقط للموظفني 
الخيارات  أكثر  للدوري،  الناقلة  األساسيني والجهات 
املطروحة حاليــاً، ويُعتقد أن هناك دعماً متزايداً من 
األندية لهذه الخطة، عىل أن تستكمل املراحل التسع 
املتبقية يف حزيران وتموز، خصوصاً بعد قرار إرجاء 

كأس أوروبا وأوملبياد طوكيــو من صيف 2020 اىل 
صيف 2021.

ويف حــال قرر املعنيون الســري بهــذه الخطة، 
فيحتمل أن تقام املباريات املتبقية يف موقع أو إثنني 
فقط يف ميدالندز )وســط البالد( ولندن، مع اجبار 
الالعبــني والكوادر الفنية والطبيــة عىل الدخول يف 
معسكرات مغلقة بعيداً عن عائالتهم، مشابهة لتلك 
التي تسبق البطوالت الكربى للمنتخبات أو املباريات 
النهائية ملســابقات األندية، من أجل تجنب اإلصابة 

بفريوس كورونا.
ويشــكل االنحســار الجذري 
اململكة  لفريوس "كوفيــد19-" يف 
املقبلني،  الشــهرين  خالل  املتحدة 
مفتــاح هــذه الخطة لعــدد من 
األســباب، أبرزها تخفيف مخاوف 
الالعبــني مــن إمكانيــة اإلصابة 

أن يصبح  تجنــب  اللعب، وأيضاً  أثنــاء  بالفريوس 
الخضوع  امتياز  لنيلهم  لالنتقادات  عرضة  الالعبون 
للفحــوص غري املتاحــة لعامة النــاس، خصوصاً 
العاملني يف الخطوط األمامية ملكافحة هذه الجائحة.
ويف حال لم يحصل االنحســار يف عدد اإلصابات 
من اآلن وحتى الصيف، فإن اضطرار الطواقم الطبية 
الرســمية اىل تخصيص جزء كبري من جهودها عىل 
فحص الالعبني يف حدث غري أسايس ومصريي للبالد، 

لن يلقى استحسان الربيطانيني عىل اإلطالق.
للتأثــري الكارثي الهائل  من جهة ثانية، ونظراً 
للفريوس عىل املجتمع بشكل عام، يرى الكثريون أنه 
من غري املناسب أخالقياً أن يعود الالعبون اىل املالعب 
بهذا الشــكل املبكر، بل يجب االنتظار حتى يصبح 
قبل استئناف  الســيطرة تماماً  "كوفيد19-" تحت 

اللعب.
ويف حــال أصابــت التوقعات بــأن يبلغ عدد 

اإلصابات بالفــريوس ذروته يف اململكة املتحدة خالل 
شهر حزيران، فذلك يعني االبقاء عىل تعليق األنشطة 

الرياضية حتى آب أو أيلول.
واالنتظــار سيســمح بإكمال املوســم الحايل 
بالكامل، مما يضمن عدم اضطــرار رابطة الدوري 
املمتاز اىل ســداد مبلغ 750 مليون جنيه إسرتليني 
)930 مليون دوالر( للرشكات الناقلة للدوري املمتاز 

بسبب خرق العقد.
لكن ســيكون لهذا األمر تأثري كبري عىل املوسم 
املقبل ألنه قد يــؤدي اىل تقصري روزنامة املوســم 
املقبل، خصوصاً بعــد إرجاء كأس 

أوروبا للمنتخبات اىل صيف 2021.
الحل واضح بالنســبة اىل قائد 
منتخــب إنكلرتا وهــداف توتنهام 
هاري كاين، وهو إلغاء املوســم يف 
حال اســتحالة اســتكماله بنهاية 

حزيران املقبل.
وقال كاين: "أعرف أن املســؤولني عن الدوري 
اإلنكليزي سيفعلون كل ما يف وسعهم إلنهاء املوسم، 
وأنهم يبحثون يف كل خيار ممكن. أعتقد، بالنســبة 
يل، نحــن بحاجة إىل محاولة إنهاء املوســم، لكنني 
ال ارى فائدة كبرية يف اللعــب يف تموز أو آب وتأخري 
بداية املوسم املقبل. لكن بالتأكيد، ال اعرف الكثري عن 

الكواليس واألمور املادية".
وشدد عىل أن "كرة القدم ثانوية يف الوقت الحايل. 

األمور ليست بيدي".

السيناريو الكابوس لليفربول 
وهناك مسؤولون يؤيدون موقف كاين ويرون 
أن "ال مكان للرياضــة يف الوقت الحايل"، أبرزهم 
رئيــس االتحاد غريــغ كالرك الذي قــال لرابطة 

"سيناريوات" محتملة للدوري اإلنكليزي
وليفربول يخشى "الكابوس األسوأ"

بين اإللغاء واإلكمال من دون جمهور

فريق ليفربول بانتظار اللقب

مفاوضات من أجل منح 
ليفربول اللقب

كُثر الحديث في األيام األخيرة عن سيناريوات محتملة لعودة الدوري االنكليزي الممتاز 
لكرة القدم، أبرزها المعسكرات المغلقة وإكمال الموسم على مالعب محايدة من دون 
جمهور، على رغم أن المملكة المتحدة تتخبط في مكافحتها لفيروس كورونا المستجد.

مشّجعون لليفربول في إحدى مبارياته
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أخبار سريعة

تأهيل ملعب الصفاء

إنتخابات االتحادات 
في موعدها!

الحكمة ُيساعد إجتماعيًا

يُتوقع أن يُعاد تأهيل ملعب نادي 
الصفاء في وطى المصيطبة بعدما 

إستُهِلَك عشبه االصطناعي الذي 
غّطى أرضيته منذ اكثر من سنة، 

وبات يشّكل بالتالي خطراً على 
الالعبين من اإلصابات. وستباشر 

"الفيفا غول"  فور انتهاء أزمة 
وباء "كورونا" العالمية مهّمة 
إعادة تأهيل الملعب بالعشب 

االصطناعي المعتمد في جميع 
الدول ذات النوعية الممتازة، 

ليكون في عهدة اإلتحاد اللبناني 
لكرة القدم إلستضافة المباريات 

الرسمية وتمارين المنتخبات 
الوطنية، باالضافة الى تمارين 
ومباريات فريق الصفاء. وكان 

أحد رجال الوسط اإلعالمي عدل 
عن رأيه لجهة تأهيل الملعب 

واستثماره نتيجة األوضاع 
االقتصادية والمالية الصعبة.

يبدو أّن اللجنة األولمبية الدولية 
التي أرجأت دورة االلعاب 

االولمبية التي كانت مقررة في 
العاصمة اليابانية طوكيو هذا 

الصيف الى صيف العام المقبل، 
تحت ضغط اإلنتشار الواسع لوباء 

"كورونا" المستجّد، لم تتخذ 
قراراً واضحاً حتى اآلن يُنهي 
التساؤل الدائر، حول إمكانية 

إجراء إنتخابات االتحادات الوطنية 
التي تُصادف إقامتها بعد انتهاء 

األولمبياد، أي قبل نهاية السنة 
الجارية. وفي هذا السياق أفادت 
معلومات غير رسمية بأّن موعد 
هذه اإلنتخابات لن يتغيّر كونها 

ليست مرتبطة ُحكماً بتاريخ 
الحدث األولمبي، بل بالمّدة 

القانونية للجان والهيئات اإلدارية 
لإلتحادات، وهي أربع سنوات.

كشف رئيس نادي الحكمة بيروت 
إيلي يحشوشي على صفحته 
الخاصة على "فايسبوك" أّن 

النادي أقّر منذ شهر كانون األول 
الماضي سلسلة خطوات وإجراءات 

أبرزها توزيع حصص غذائية 
على العائالت في كّل لبنان، إنشاء 

مستوصف طبّي بالتعاون مع 
المجلس العام الماروني، تشكيل 

لجنة طبّية من أطباء النادي 
لمعالجة المرضى من دون مقابل 

وتقديم الدواء لهم وإخضاعهم 
للفحوصات الطبية مجاناً أيضاً، 

وتقديم األلبسة الجديدة لمن 
يحتاجها.

فريق ليفربول بانتظار اللقب

الدوري املمتاز يف وقت سابق من الشهر املايض، أنه 
ال يتوّقع استكمال املوسم بحسب التقارير املحلية.

ومن املؤكد أن هذا الســيناريو يقض مضجع 
ليفربول الــذي كان بحاجة اىل خســارة مالحقه 
مانشسرت سيتي أمام مضيفه برينيل، لكي يصبح 
مصريه بــني أيديه حني يتواجه مــع جاره اللدود 
إيفرتون بعــد يومني، قبل أن يتخــذ قرار تعليق 

الدوري.
"مريور"  صحيفة  أفادت  الخصوص،  هذا  ويف 
بأنه كانت هناك مفاوضات من أجل محاولة منح 
ليفربول اللقب ومن ثم اتخاذ قرار تعليق الدوري، 
عىل أن يكون التتويج يف ملعبه ضد كريستال باالس 
يف املرحلة الـ31 يف حال فاز سيتي عىل برينيل قبلها 

بمرحلة.
بالنســبة للكاتب يف صحيفة "داييل تلغراف" 
بول هايــوارد يجب تتويــج ليفربــول باللقب، 
موضحــاً: "إذا انتهى املوســم قبــل أوانه، فمن 
الطبيعي أن يحســم التتويج بحسب النقطة التي 
وصل اليها قبل التوقــف: 29 مباراة من أصل 38 
)مرحلة(، هي مســافة محرتمة"، مشدداً عىل أن 

إلغاء املوسم سيكون "هراء".
ولم يكن موقــف املدير التنفيــذي لربايتون، 
بول باربــر، مختلفاً عن هايــوارد، إذ رأى أنه يف 
حال تجميد املوسم، فسيكون ذلك غري عادل بحق 
ليفربول، لكن نائبة رئيس وســت هــام يونايتد، 
كارين برايدي، رأت أنه إذا تعّذر استكمال الدوري، 
فإن الحل العــادل الوحيد هو أن يعلنوا املوســم 

"ملغى وباطالً".
ال أحد يعلم متى ســيعود الالعبون اىل املالعب، 
لكن عندما يتحقق ذلك، يأمل الكثريون يف أن يُمنح 
ليفربول فرصة إلكمال رحلته الطويلة نحو القمة. 
)أ ف ب(

منحت قاضية فدراليــة يف نيويورك افراجاً مبكراً من 
السجن ألسباب انسانية للربازييل جوزيه ماريا مارين )87 
عاماً(، أحد أبرز املسؤولني املوقوفني بسبب فضائح فساد 

االتحاد الدويل لكرة القدم )فيفا(.
وســمحت القاضية باميال تشن باالفراج عن مارين، 
الرئيس الســابق لالتحاد الربازييل لكرة القدم، الذي كان 
يميض عقوبة سجن ألربع ســنوات لقبوله رىش بماليني 

الدوالرات ضمن سلسلة فضائح "فيفا".
وكان مقرراً ان يخرج مارين من الســجن يف 9 كانون 

االول 2020، بحسب مكتب السجون الفدرايل االمريكي.
لكــن بعد طلب مــن محامي مارين، منحته تشــن 
"افراجاً رحيماً" ألسباب انســانية، من بينها "تقدمه يف 
السن، صحته املتدهورة بشكل كبري، ارتفاع خطر حدوث 
عواقب صحية وخيمة بســبب التفــي الراهن لفريوس 
كوفيد19-، وضعه كمجرم غــري عنيف وخدمة 80 باملئة 

من عقوبته االصلية".
وكان ماريــن محتجزاً يف ســجن ألينــوود يف والية 

بنسلفانيا.
وأوقــف االتحاد الدويل مارين يف نيســان 2019 مدى 

الحياة بعد أن أدانه القضاء األمريكي بالفســاد. وكان من 
الشخصيات الرئيســة يف الفضيحة الكربى التي هزت كرة 
القدم العاملية وعصفت باالتحاد الدويل "فيفا" منذ 2015.

وأدانتــه محكمة يف نيويــورك يف آب 2018 مع نائبه 
ماركو بولو دل نريو، بتهمــة تلقي نحو 6.6 ماليني دوالر 
كرىش من رشكات التســويق الريايض يف مقابل الحصول 

عىل عقود لبث البطوالت الكربى.   
كما فــرض االتحاد الدويل عىل ماريــن الذي كان من 
أقوى الشــخصيات يف كرة القدم العامليــة، غرامة قدرها 

مليون فرنك سويرسي )مليون دوالر(.
وبعد توقيفه يف أيــار 2015 يف فندق فخم يف زوريخ، 
أمىض مارين 5 أشــهر يف سجن ســويرسي قبل أن يتم 
تسليمه اىل الســلطات األمريكية، حيث دفع كفالة قدرها 
15 مليون دوالر وأمىض عامني يف اإلقامة الجربية ومكث يف 

برج ترامب يف الجادة الخامسة يف نيويورك.
ومارين من بني 42 مسؤوالً ومديراً تسويقياً متهمني 
بدءاً من العــام 2015 من قبل القضاء االمريكي، بفضائح 

فساد كبرية.   
)أ ف ب(

اإلفراج عن مارين بسبب "كورونا"

مارين بعد االفراج عنه

فسخ نادي أجاكس أمسرتدام الهولندي عقد العبه عبد 
الحــق نوري، الذي تعرض ألزمة صحيــة خطرية يف 2017، 

بحسب صحيفة "دي تيليغراف" املحلية.
جاء الخرب بعد اعالن عائلة الالعب استعادته بعضاً من 
وعيــه، اثر تعرضه ألزمة قلبيــة يف 2017 أدخلته يف غيبوبة 

وتسببت برضر دائم يف دماغه.
وكتبــت الصحيفة ان اجاكــس "ألغى عقد نوري 

ألن تجديد عقد العب الوســط كان ســيتم تلقائياً 
بالرشوط عينها يف 1 تموز 2020".

وتعّرض نوري املغربي األصل، والبالغ 
من العمر حالياً 22 عاماً، ألزمة قلبية 

يف 8 تموز 2017 أثناء مشــاركته 
مع ناديــه يف مباراة ودية ضد 

يف  االملاني  بريمــن  فــريدر 
النمســا، دخل عىل إثرها يف 
بينما  الغيبوبــة،  من  حال 

من  يعاني  انــه  ناديه  أعلن 
رضر "خطر ودائم" يف الدماغ.

انه  اىل  عائلته  وأشــارت 
حقق تحســناً عىل املســتوى 

الصحي، وبــات قادراً عىل إبداء 
تجاوب محدود مــع عائلته، من 

دون ان يصــل ذلك اىل حــد التكلم أو القــدرة عىل التحرك. 
وأشــارت تقارير صحافيــة اىل ان اجاكــس وعائلة نوري 
يواصالن مناقشــاتهم للتوصل اىل ترتيــب مايل، بعد عامني 
من اعرتاف اجاكس بمسؤوليته عن سوء رعاية الالعب بعد 
تعّرضه للحادث. وذكرت تقارير ان النادي عرض 
نحو 5.5 ماليــني دوالر لعائلته اىل مصاريف 

العالج لكنها طالبت بتعويض أكرب.
واســتمر اجاكس يف دفع رواتب 
الالعــب طــوال فــرتة غيابه عن 

صفوفه.
ونشــأ نــوري يف صفوف 
أجاكــس وتــدرج يف الفئات 
العمرية قبــل ان ينتقل اىل 
االول  الفريــق  صفــوف 
صيــف  2016. خــاض 
15 مبــاراة يف صفوفــه 
 ،2017-2016 موسم  بداية 
واعتــرب من املواهب الشــابة 
يف ناٍد عرف عنه بتنشــئة العبني 
بارزين انتقلــوا يف مراحل الحقة اىل 

أندية أوروبية كبرية.   
)أ ف ب(

أجاكس يفسخ عقد نوري بعد إفاقته من الغيبوبة

أعلنــت الجزائر عن تأجيل دورة ألعاب البحر األبيض املتوســط، التي كانت 
مقررة صيــف 2021  يف مدينة وهران، إىل العام 2022، بســبب فريوس كورونا 

املستجد ولتزامنها مع التاريخ الجديد لاللعاب األوملبية.
وقال وزير الشباب والرياضة سيد عيل خالدي: "اتخذت الحكومة الجزائرية، 
مع اللجنة الدولية أللعاب البحر األبيض املتوسط، قراراً مشرتكاً بتأجيل األلعاب 
املتوسطية يف وهران )شمال غرب( ملدة ســنة، حيث ستقام يف 2022 بطلب من 
اللجنة الدولية لأللعاب املتوسطية".   وكان التاريخ املقرر للنسخة الـ19 لأللعاب 

املتوسطية من 25 حزيران اىل الخامس من تموز 2021، بمشاركة 26 دولة.
وأعلنت الجزائر عن تســجيل 584 إصابة مؤكدة بفريوس كورونا املستجد 
منها 35 وفاة، بحسب وزارة الصحة. كما ان كل النشاطات الرياضية تم الغاؤها 

اىل اشعار آخر.   )أ ف ب(

تأجيل ألعاب "المتوّسط"

أوقف االتحــاد األوروبي لكرة القدم "يويفا"، 
العب خط وسط فريق بوروسيا دورتموند األملاني 
إيمــري كان مباراتني، لطرده خــالل مباراة إياب 
الــدور ثمن النهائــي لدوري أبطــال أوروبا أمام 
املضيف باريس ســان جرمان الفرنيس يف 11 آذار 
املايض، بعد مشاجرته مع الربازييل نيمار. وفرضت 
اللجنة التأديبية يف "يويفا" عقوبة اإليقاف ملباراتني 
عىل الالعــب املعار من جوفنتوس اإليطايل بعد نيله 
البطاقة الحمــراء قبل دقيقة واحــدة من نهاية 
املباراة التي فاز فيها الفريــق الفرنيس -2صفر، 
إثر مشــاجرة مع  نيمار ومواطنــه ماركينيوس. 
وأدى انتشــار فريوس كورونا املستجد إىل شلل تام 
يف الحركــة الرياضية حول العالم بما يف ذلك تعليق 
البطوالت الكروية املحليــة يف اوروبا، باالضافة اىل 
دوري االبطال والدوري االوروبي - "يوروبا ليغ" إىل 
أجل غري مسمى. وشملت عقوبات "يويفا" أيضاً 
فرض 40 ألف يورو غرامة عىل فريق بايرن ميونيخ 
األملاني لســلوك جماهريه يف مباراته ضد تشليس 
يف ذهاب ثمن النهائي، وكذلــك عىل فريقي نابويل 
اإليطايل وبرشلونة اإلسباني يف الدور نفسه )27 ألفاً 
و15 ألف يورو عىل التوايل(، لتأّخر انطالق املواجهة 

بينهما يف 25 شباط عىل ملعب االول.   )أ ف ب(

إيقاف 
كان مباراتين
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دبوس

فنانة لبنانية 
)ن.س( 
تشّن حربًا 
على زميلة 
لها وتسرق 
حسابها عبر 
."TIC TOC"
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رفـــــيق خـــــوري

ال السلطة سلطة
وال المعارضون معارضة

لبنان يبدو من خالل التركيبة السياسية، خارج 
ما يمكن ان يسمى "قانون" االجتماع السياسي: 

"األزمات أعظم موّحد" كما قال جان مونيه. وهو 
الرؤيوي الذي كان "دينامو" مشروع الجماعة 
االوروبية، مشروع بناء "المصالح المشتركة" 

بعد أهوال الحرب العالمية الثانية، بدءاً من اتفاق 
الحديد والصلب الذي صار السوق المشتركة 

فاالتحاد االوروبي. والالفت خالل مسار المشروع 
قول مونيه: "لو اتيح لنا ان نبدأ من جديد لكان 

علينا البدء من الثقافة" بدل االقتصاد.
لبنان في مسار مختلف. األزمات تبدأ من 
االنقسام السياسي وتنتج أزمات وانقسامات 

جديدة تتشابك فيها العصبيات الطائفية 
والمذهبية والوالءات الخارجية. المصالح 

االقتصادية المشتركة مقتصرة على قلة تشّكل 
"مافيا" سياسية ومالية من كل الطوائف 

والمناطق. الثقافة الوطنية تعرضت منذ الحرب 
وال تزال تتعرض لمحاوالت القفز من فوقها 

واختراع ثقافات مزيفة ملحقة بعصبيات الطوائف 
والمذاهب. فما الذي نراه ونحن في مواجهة ازمة 

كورونا فوق األزمات النقدية والمالية واالقتصادية 
واالجتماعية والسياسية؟

المزيد من الشيء نفسه. خطاب وحدة وطنية 
وتضامن في المحنة، وممارسة سياسات مصلحية 

ضيقة. هوة بين التركيبة السياسية الغارقة في 
صراع المصالح وبين الشعب الذي يمارس ارقى 
أشكال التضامن الوطني واالنساني بعدما صوت 

بأقدامه في الشارع ضد حكم "المافيا" السياسية 
والمالية. حكومة وكالء ومستشارين قال أصحابها 

مباشرة وبصراحة ان القرار ليس لها. وهي 
تجتمع وتدرس، وقبل ان تفعل شيئاً ملموساً تتهم 
"اوركسترا" بالعمل على تفشيلها، مع انها ليست 

في حاجة الى من يفشلها. ومع ان مشكلتها مع 
القوى التي جاءت بها، ال مع القوى التي بقيت 

خارج اللعبة.
وليس اكبر من عمق األزمات سوى عقم 

المواجهة. فال السلطة سلطة. وال المعارضون 
معارضة. وال الثورة الشعبية نضجت بعد. 

السلطة ليست سلطة حين تفشل في خدمة 
الناس وتترك السطو على المال العام والخاص 

بال محاسبة، وتتخلى عن كونها "محتكرة العنف 
الشرعي"، حسب ماكس فيبر. والمعارضون 

ليسوا معارضة في أخطر األزمات عندما تمنعهم 
الحسابات والحساسيات من التوحد على مشروع 

إنقاذي في جبهة واسعة. والتحدي الكبير امام 
الثورة الشعبية هو القدرة على القيام بنقلة 

نوعية في االسابيع المقبلة، وسط الفشل المدوي 
للسلطة في معالجة االزمات.

والمشهد السوريالي يكتمل: االقطاب أقوى من 
السلطة. واألزمات أقوى من االقطاب. الحوكمة 

الرشيدة ممنوعة من الدخول الى لبنان. ودخول 
كورونا امام عيون مفتوحة سبق هزة العصا التي 

رفعها اصحاب الحكومة إلجبارها على إعادة 
اللبنانيين من الخارج.

األمــر  خــرج 
تشارلز، وريث العرش 
املصاب  الربيطانــي 
كورونــا  بفــروس 
املســتجّد، من الحجر 
الصحــي وهو "بحال 
أعلن  ما  وفق  جيدة"، 

مكتبه اإلعالمي.
دارة  وأفــادت 
هــاوس  كالرنــس 
النجل  مكتب  امللكية، 

األكرب للملكة إليزابيث الثانية، يف بيان "بعد استشــارة 
األطباء، لم يعد أمر ويلز يف العزل".

وأضافت أنه "بحال جيدة" مشــرة إىل أن األمر 
البالغ 71 عاماً ُوضع يف الحجر الصحي ملدة سبعة أيام 

تطبيقاً لتوصيات الحكومة الربيطانية.
وأمر ويلز موجود حالياً يف اســكتلندا مع زوجته 
كاميال "التي أجري لها الفحص لكنها ليست مصابة"، 
وفق دارة كالرنــس هاوس. وتوىل األمر تشــارلز يف 
السنوات األخرة جزءاً من مســؤوليات والدته وبات 

يمثلها أثناء الزيارات إىل الخارج.
وانتقلــت امللكة إليزابيث الثانيــة )93 عاماً( مع 
زوجها األمر فيليب )98 عاماً( إىل قرص ويندسور، عىل 
بعد حواىل أربعني كيلومرتاً غرب لندن، يف التاسع عرش 
من آذار. والتقت ابنها للمرة األخرة يف 12 آذار ورئيس 
الوزراء بوريس جونسون الذي ثبُتت إصابته، يف 11 آذار.

ويخضع رئيس الحكومة الذي ظهرت عليه أعراض 
طفيفة، للحجر الصحي يف 11 داونينغ سرتيت. ورّصح 
متحدث باسم رئاســة الحكومة أن جونسون "قادر 
عىل القيام بكل ما يتوجب عليه فعله إلدارة االستجابة 

)ألزمة( كورونا املستجّد".
من جهتــه، أعلن وزير الصحــة الربيطاني مات 
هانكــوك أنه مصاب بالفــروس الجمعة ويعمل من 

منزله. )أ ف ب(

...واألمير تشارلز أيضًا!
أعلن مغني األوبرا اإلســباني بالســيدو دومينغو 
أنه غادر مستشــفى أكابولكو يف جنوب املكســيك إىل 
حيث أدخل بعد تعرضه ملضاعفات ناجمة عن إصابته 

بفروس كورونا املستجد.
وأوضــح التينور البالــغ 79 عامــاً يف بيان عرب 
"فيســبوك"، "أنا يف املنزل ووضعــي جيد. عند ظهور 
أوىل األعراض كنت بسبب سني وأمرايض األخرى تحت 
املراقبة الطبية، فاشتبه بإصابتي بكوفيد19- فوراً وقد 

ساعد ذلك كثراً".
وأشــار إىل أنه يواصل العالج ويتعاىف يف منزله يف 

أكابولكو عىل بعد 400 كيلومرت من مكسيكو.
وكان الفنان أعلن يف 22 آذار أنه مصاب بكوفيد19-.
ودعا مجدداً محبيه إىل احرتام التعليمات الصحية 
والتباعد االجتماعي من أجــل احتواء الوباء، ومالزمة 

املنازل قدر اإلمكان.

ومنذ آب تطال املغني الشــهر اتهامات بالتحرش 
الجنيس. وقد اضطرته هــذه االتهامات إىل التخيل عن 
منصبه كمديــر ألوبرا لوس أنجليــس وإلغاء حفالت 

وعروض عدة عرب العالم. )أ ف ب(

دومينغو غادر المستشفى بعد إصابته بالكورونا

أوقفت الرشطة يف سياتل ســيارة بعد عملية مطاردة برسعة 
كبرة يف شــوارع املدينة... ليتبني لهــا أن الجالس وراء املقود هو 
كلب بيتبول حاول صاحبه تعليمــه القيادة تحت تأثر املخدرات. 

وكانت الرشطــة تلقت بعد ظهر األحد 
اتصاالت عدة تبلغها باصطدام ســائق 
بســيارتني قرب سياتل يف شمال غربي 
الواليــات املتحــدة وفراره، حســبما 
هيذر  املحليــة  الرشطيــة  أوضحــت 

اكستمان.
أيضاً  الطــوارئ  فــرق  وتلقــت 
اتصــاالت عدة حول ســيارة تســر 
160 كيلومرتاً  بطريقة متعرجة برسعة 

الساعة. يف 
الســيارة  الرشطــة  وطــاردت 

لتكتشــف أن كلباً من فصيلة بيتبول يف مقعد السائق. وكان رجل 
يجلس إىل جانبه يتحكم باملقود وبالدواســات. واضطرت الرشطة 
إىل وضع حواجز معدنية مسننة لوقف السيارة وعمدت إىل توقيف 

51 عاماً. البالغ  اليخندرو  ألربتو تيتو 
 وأقر الرجل الذي وضع يف الحبس 
بقيادته  لالشــتباه  التحقيق  ذمة  عىل 
يعّلم  أنه  املخدرات  تأثر  تحت  السيارة 
"الكلــب القيادة"، عــىل ما أوضحت 
الناطقة. وأكدت انها لم تشــهد يوماً 
إىل صفوف  انضمت  منــذ  كهذا  تربيراً 

الرشطة قبل عرش سنوات.
وقالــت إن الكلب وهــو أنثى لم 
تجاه عنارص الرشطة وقد  يكن عدائياً 

وضع يف مركز إيواء للكالب. )أ ف ب(

علّم كلبته القيادة... تحت تأثير المخدّرات

عاش األمر هاري وزوجته ميغن أمس كعضوين 
ناشطني يف العائلة امللكية الربيطانية للمرة األخرة، بعد 

أن بارشا حياتهما الجديدة يف الواليات املتحدة.
لن يكون هاري، وهو الســادس يف ترتيب خالفة 
العرش، وزوجته ميغن كما كانا بدءاً من اليوم، بعد أقل 
من ثالثة أشهر من إعالن نيّتهما االستقالل عن العائلة 

امللكية.
وتالياً، لن يكون باســتطاعة الثنائي اســتخدام 
األلقاب امللكية أو تمثيل العائلة رســمياً. وسيتمتعان 
بحريــة العيش بعيداً من القيود امللكية وكســب املال 
بالطريقة التي يريان أنها مناســبة، عرب االســتفادة 
من شهرتهما وسط متابعة الصحافة والعائلة امللكية 

لتفاصيل حياتهما بدّقة.
اإلثنــني، ودّع الثنائــي 11 مليون مشــرتك عىل 
بتوجيهات  التزاماً  "إنستغرام"،  عرب  امللكي  حسابهما 

القرص امللكي بعدم اســتخدام الصفات امللكية، وكتبا 
"قد ال تروننا هنا بعد اآلن، ولكن سنستمر بأنشطتنا".

بعد االستقرار يف كندا لبعض الوقت، انتقل الزوجان 
األســبوع املايض إىل كاليفورنيا، حيــث تمتلك املمثلة 

األمركية السابقة منزالً.
ووفقاً لكاتبة الســرات امللكية بيني جونور، فإن 
االنتقال إىل الواليات املتحدة ليــس مفاجئاً بالنظر إىل 
مايض ميغن، ولكنه يفتح الباب عىل مرحلة من انعدام 
اليقني بالنسبة إىل هاري "العضو املميز جداً يف العائلة 

املالكة".
ســيكونان  املتحدة،  الواليات  "يف  جونور:  وقالت 
شــخصني عاديني، مجّرد مشــاهر، واملشاهر كثر 
هناك". لكنها أضافت أن الزوجني "تركا الباب مفتوحاً 

جزئياً" إلمكانية عودتهما إىل حضن العائلة املالكة. 
)أ ف ب(

هاري وميغن يطويان الصفحة الملكية

هـــــــــــــــل
تعـــــــــــلم

اختارت 
واشنطن أخراً 

6 نقوش جديدة 
لعملتها املعدنية، 

لكّن اختيار 
الخفاش أتى 

خاطئاً يف زمن 
كورونا، مغذّياً 
نظرية املؤامرة.

من شرفتي في بصاليم )تصوير جورج بو عبدو(

تســتقبل جريدة "نــداء الوطن" الصور 
الحجر  تلتقطونهــا من رشفاتكــم يف  التي 

املنزيل لنرشها عــىل صفحتها االخرة رشط 
استيفائها الرشوط الفنية. 

ترســل الصورة مــع ذكر اســم املكان 
info@nidaalwatan.com :واملصّور اىل
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