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 1000ليرة

رأس المال
اقتصادي
شلل ّ
في عز اإلفالس

● محمد وهبة

المستشفيات الخاصة
تربح مليار دوالر سنويًا

● ميريام فاندر ستيتشيل

ضريبة «كورونا» للبقاء
على قيد الحياة

إدفعوا
األموال
اآلن
ّ
• مسار كورونا يحدده الفحص المجاني
• ذروة االصابات في  20أيار المقبل
أطلقوا موقوفين
• الموت قادم إلى السجونِ :
• أميركا تتوقع  200ألف ضحية للوباء
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على الغالف

أزمة المغتربين إلى الحل والخالف على التعيينات المالية مستمر

ّ
حزب الله «يرمم» الحكومة

مقالة

على الحكومة أن تدفع ...فورًا
حسن عليق

بدأت الخارجية الكشف
على أبنية لتجهيزها
لحجر المغتربين

هيثم(
)الموسوي

يحمل األسبوع الحالي تحديات عدة
أم ــام حـكــومــة الــرئـيــس حـ ّـســان دي ــاب،
ّ
بـعــد سلسلة االن ـت ـقــادات وال ـتــوتــرات
ال ـت ــي واج ـه ـت ـه ــا األس ـ ـبـ ــوع امل ــاض ــي،
والـضـغــوط الـتــي يـتـعـ ّـرض لـهــا البلد
تحت وطأة فيروس «كورونا» واألزمة

املعيشية واالقتصادية واملالية.
ورغم التلويح أخيرًا بتعليق مشاركة
وزراء ح ــرك ــة أمـ ــل وتـ ـي ــار املـ ـ ــردة في
ّ
ال ـح ـكــومــة ،إل أن أح ـ ـدًا ع ـلــى األغ ـلــب
ّ
ال ي ـ ـفـ ــكـ ــر ب ـت ـش ـك ـي ــل ت ـ ـهـ ــديـ ــد جـ ــدي
للحكومة فــي هــذه األوق ــات الصعبة.

وق ــد بــاشــر ح ــزب ال ـل ــه ،قـبـيــل الكلمة
امل ـت ـل ـف ــزة ل ـل ـس ـيــد ح ـس ــن ن ـص ــر ال ـلــه
الـسـبــت ،سلسلة ات ـصــاالت لـلـحـ ّـد من
ال ـت ـج ــاذب ــات وتــوف ـيــر ت ـفــاه ـمــات بني
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ،وال سـ ّـيـمــا حــول
قضيتي عــودة املغتربني من الخارج

والتعيينات املــالـيــة ،والـلـتــن خلقتا
كباشًا حول الحكومة وفيها.
وبـعــد ك ــام نـصــر الـلــه ح ــول ض ــرورة
عـ ـ ــودة امل ـغ ـت ــرب ــن ،وتـ ـح ــذي ــر رئ ـيــس
املجلس النيابي نبيه بري قبلهّ ،
قرر
دياب أخذ هذه املطالبات في االعتبار،

وتوجيه الحكومة نحو البدء الفعلي
بالتحضير إلعادة من يرغب .وبدأت
خ ـل ـي ــة األزمـ ـ ـ ــة ب ــوض ــع خ ـط ــة تـشـمــل
آلية ال ـعــودة ،مــن مرحلة اإلج ــاء إلى
النقل فــي الـطــائــرة ووســائــل الوقاية
وحتى وصولهم إلى لبنان وحجرهم

ص ـح ـيــا .ب ـن ــود اآلل ـي ــة س ـت ـبـ ّـت بشكل
دق ـيــق خ ــال جـلـســة مـجـلــس الـ ــوزراء
امل ــرتـ ـقـ ـب ــة غ ـ ـ ـ ـدًا .وفـ ـ ــي انـ ـتـ ـظ ــار ذلـ ــك،
أوع ــزت وزارة الخارجية واملغتربني
إلـ ـ ـ ــى بـ ـعـ ـث ــاتـ ـه ــا حـ ـ ـ ــول الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،وال
سيما فــي ال ــدول األوروب ـيــة املــوبــوءة
ودول أف ــري ـق ـي ــا ،ب ـف ـتــح الـ ـب ــاب أم ــام
الرعايا لتعبئة «استمارة معلومات
شخصية» وضعتها مديرية الشؤون
السياسية والقنصلية ليمألها من
يرغب في العودة .وعلمت «األخبار»
أن أكبر نسبة مــن املهتمني بالعودة
هم لبنانيو أفريقيا ،حيث بدأ كورونا
ب ــاالنـ ـتـ ـش ــار ت ــدريـ ـجـ ـي ــا وخ ـص ــوص ــا
فــي الــدول التي تضم أكبر الجاليات
(سـ ــاحـ ــل ال ـ ـعـ ــاج ون ـي ـج ـي ــري ــا وغ ــان ــا
وال ـس ـن ـغ ــال) .وف ــي امل ـع ـلــومــات أيـضــا
أن ال ــوزارة بــدأت الكشف على فنادق
وأب ـن ـي ــة خ ــاص ــة وع ــام ــة لـتـجـهـيــزهــا
إلجراءات الحجر والعزل.
وت ـل ـقــي أزمـ ــة تـعـيـيـنــات ن ـ ـ ّـواب حــاكــم
م ـ ـصـ ــرف لـ ـبـ ـن ــان األرب ـ ـع ـ ــة وأع ـ ـضـ ــاء
هيئة الرقابة على املـصــارف ،بثقلها
عـلــى ال ـح ـكــومــة ،بـفـعــل ال ـخ ــاف على
امل ـ ـحـ ــاص ـ ـصـ ــة الـ ـط ــائـ ـفـ ـي ــة فـ ـ ــي هـ ــذه
املـ ـ ــراكـ ـ ــز ،وخـ ـص ــوص ــا بـ ـع ــدم ــا دخ ــل
دي ــاب كـطــرف جــديــد فــي التعيينات،
إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب األطـ ـ ـ ـ ـ ــراف ال ـت ـق ـل ـي ــدي ــة.
وي ـك ـم ــن ل ـ ـ ّـب ال ـ ـخـ ــاف ع ـل ــى امل ـق ــاع ــد
املـسـيـحـيــة وال ـس ـنـ ّـيــة .إذ إن «رئ ـيــس
ت ـيــار املـ ــردة سـلـيـمــان فــرنـجـيــة شعر

ب ــأن اسـتـئـثــار ال ـت ـيــار الــوط ـنــي الـحـ ّـر
بــالـحـصــة املــارون ـيــة ال يعكس ال ــدور
الـ ــذي لـعـبــه بــدعــم تـشـكـيــل الـحـكــومــة
الـحــالـيــة» ،ف ـهـ ّـدد بتعليق مشاركته،
فيما «يـعـتــرض ب ـ ّـري على مـحــاوالت
الوزير السابق جبران باسيل ودياب
االسـ ـتـ ـئـ ـث ــار بــال ـح ـص ـتــن امل ــارونـ ـي ــة
ّ
ّ
والسنية» .وفــي املقابل ،يتهم التيار
ّ
الــوط ـ ًنــي بـ ــري ب ــ«عــرق ـلــة التعيينات
ن ـيــابــة ع ــن الــرئ ـيــس س ـعــد ال ـحــريــري
وال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ول ـي ــد ج ـن ـبــاط»،
فيما تؤكد مـصــادر أخــرى أن «ديــاب
ليس لديه أسماء ،لذا لجأ إلى باسيل
الذي يحاول دائمًا حصر التعيينات
باملحسوبني عليه».
ّ
ل ـكــن م ــع كـ ــل الـ ـخ ــاف ــات ،ي ـب ـقــى ق ــرار
ال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ق ــائـ ـم ــا،
وأولوية بالنسبة الى حزب الله الذي
ّ
تؤكد مصادر مطلعة على موقفه أنه
«يـسـعــى م ــع الـجـمـيــع إلي ـج ــاد حـلــول
واألسـ ـب ــوع ال ـحــالــي م ــن امل ـف ـتــرض أن
ّ
إيجابيًا».
يكون املشهد
ّ
ولعل أبرز ّ
تطورات األسبوع املاضي،
الـكــام ال ــذي تـ ّ
ـوجــه بــه نصر الـلــه إلى
ً
املـ ـص ــارف ،ح ــام ــا ف ــي ط ـيــاتــه إنـ ــذارًا
واض ـ ـحـ ــا بـ ـ ـض ـ ــرورة الـ ـتـ ـح ـ ّـرك ودعـ ــم
الدولة اللبنانية واللبنانيني ملواجهة
ك ــورون ــا .وت ـقــول م ـصــادر إن «السيد
ن ـصــر ال ـل ــه ع ـ ّـب ــر ع ــن ان ــزع ــاج شــديــد
أم ــام مـســؤولــي ال ـحــزب بسبب تـبـ ّـرع
املصارف بمبلغ  6ماليني دوالر ،وهي
تـســاوي أقــل مــن ثمن شقة فــي وسط
املدينة» .وتابعت أن «من غير املعقول
أن تـقــوم امل ـصــارف بـ ــأدوار معاكسة،
وبــدل مساعدة الـنــاس وا ًلــدولــة تقوم
بتعقيد األم ــور» ،مضيفة إنــه «ليس
ـام
واض ـح ــا ب ـعــد ك ـيــف سـيـنـعـكــس كـ ّ
األمني العام لحزب الله شعبيًا ،لكنه
فــي املــرة املقبلة فــي خطاب منتصف
شعبان ،وإذا لم يتجاوبوا مع دعوات
م ـس ــاع ــدة ال ـب ـلــد فــإن ـهــم سـيـسـمـعــون
خطابًا قاسيًا».
(األخبار)

التظاهرات في شــوارع حـ ّـي السلم وطرابلس وغيرهما أمس،
املطا ِلبة بما يعني الناس على االستمرار بحجر أنفسهم ،ليست
ســوى جــرس إن ــذار .هــي رأس جبل جليد الـجــوع ال ــذي يهدد
بنخر أجساد مئات اآلالف من اللبنانيني املمنوعني من العمل،
ً
بموجب قرار حكومي ،واملمنوعني أيضًا من التجول ليال (منع
ً
التجول ليال ال يزال بال مبرر واضح من قبل الدولة) .السكان
ينفذون ما تقرره الحكومة ،ال لخوف من دولة غير موجودة،
بل القتناع منهم بضرورة الحفاظ على صحة الذين تخونهم
مناعة أجسادهم في مقاومتها للفيروسات.
في املقابل ،ال تزال الحكومة تسير ببطء .بعد شهر وأسبوع
ّ
تتشدد
على بدء تسجيل اإلصابات بفيروس كورونا ،وفيما
اإلجراءات التي تقول الحكومة إنها ستساعد على التخفيف من
سرعة انتشاره ،لم يشعر سكان لبنان بوجود دولة يستندون
إليها« .الزعماء» املحليون ،واألحــزاب ،والجمعيات ،موجودون
لــ«مــد يــد ال ـعـ ٍّـون» .وبـصــرف النظر عــن ال ــرأي فــي عمل هــؤالء
جميعًا ،أو كــل منهم على ح ــدة ،هــم مــوجــودون ،ويـعـ ّـوضــون
غياب دولة فشلوا في بنائها ،وهي لم تكن موجودة يومًا .لكن
هذا التعويض جزئي ،ولن يحول دون انفجار اجتماعي ،وقوده
سي ّ
أولئك الذين ُ
خيرون بني «املوت بالفيروس» و«املوت جوعًا».
في األصــل ،ثمة إجــراءات لم تشرحها الحكومة .ملــاذا اإلقفال،
الكلي ،على كامل األراضي اللبنانية؟ بعض األقضية لم ُت َّ
سجل
ّ
يحصلون الكفاف
فيها أي إصــابــة .وغالبية سكانها ممن
ب ـص ــورة يــوم ـيــة .ل ـيــس ل ـهــم دخ ــل ش ـهــري وال أس ـب ــوع ــي ،بل
يعيشون يومًا بيوم .ملاذا ُيمنع سكان تلك األقضية من العمل؟
ً
ملاذا إقفال املحال التجارية ليال ،بما يزيد من االزدحــام فيها
نهارًا؟ أليس من األجدى السماح ملؤسسات كثيرة باالستمرار
بالعمل ،شرط التزامها بمعايير سالمة العاملني فيها؟ ملاذا ال
تــزال املصارف مقفلة ،رغم أن الجميع ،بال استثناء ،يعرفون
ان إقفالها ال صلة له بوباء كــورونــا ،بل بقرار مسبق اتخذه
أصحابها قبل إعالن التعبئة العامة؟
تكثر األسئلة التي تصب جميعها في خانة تأكيد االنكماش
االق ـت ـصــادي ال ــذي سـبــق ك ــورون ــا إل ــى لـبـنــان .ه ــذا االنـكـمــاش
ّ
سببه وباء آخر ،ال صلة له بـ«كوفيد ٌ .»19
وباء بؤرة انتشاره
م ــوج ــودة ف ــي جـمـعـيــة املـ ـص ــارف ،ال ـتــي أصـ ــدرت أم ــس بيانًا
ً
مجبوال بالوقاحةّ ،
تتحدث فيه عن إحساسها باملسؤولية التي
يدفعها إلــى تحويل أمــوال إلــى الطالب اللبنانيني في الخارج،
واستعدادها لتحويل ثمن تذكرة سفر للراغبني منهم بالعودة
إلى وطنهم! تبدو لغة البيان كما لو أن أصحاب ثروات ُّ
السحت
هؤالء ّ
يتبرعون من مالهم الخاص ،ال أنهم يفرجون عن جزء
بسيط من عشرات مليارات ال ــدوالرات التي قــامــروا بها على
طاولة كبيرهم رياض سالمةّ ،
وحولوا الجزء األكبر منها إلى
ثروات شخصية لهم وألبنائهم وأحفادهم.

الحكومة ال تشرح إجراءاتها ،وال تقوم بما يجب القيام به لردع
لصوص ودائــع اللبنانيني ومدخراتهم .واألنكى من ذلــك ،أنها
شــديــدة ال ـبــطء .صـ َـامــت أســابـيـ َـع لتفطر على بصلة مقدارها
ّ
ستقدمها لنحو  600ألف عائلة،
 50مليون دوالر قالت إنها
كمساعدات غذائية ومساحيق تعقيم وتنظيف .أكثر من 450
ألــف عائلة تعيش تحت خط الفقر ،و 150ألــف أخــرى ّ
يشدها
التوقف عن العمل إلى ما دون الخط نفسه أيضًا ،تريد الدولة
أن ّ
تقدم لهم فتاتًا قدره نحو  100دوالر لكل أسرة (في حال
زيادة املبلغ الذي أقرته الحكومة األسبوع الفائت) ،في ظل توجه
لالستمرار باإلقفال حتى نهاية نيسان على أقل تقدير50 .
مليون دوالر (أو أكثر بقليل) ،في اقتصاد كان ناتجه اإلجمالي
ُي ّ
قدر عام  2018بنحو  56مليار دوالر .وبصرف النظر عن دقة
ذلك التقدير ،إال أنه يعني بأن على الحكومة أن تنفق بصورة
ً
عاجلة مليارات الدوالرات ،فورًا ،لتحفيز االقتصاد .لكن ،وبدال
مــن ذلــك يتباهى «املـســؤولــون» بالتقشف ،ثــم ُيـقــررون إنفاق
 50مليون دوالر ،على شكل مـســاعــدات غــذائـيــة .وهــذا املبلغ
لن يحول دون انفجار اجتماعي ظهرت أول مالمحه في ّ
حي
ّ
السلم أمس ،وفي طرابلس وامليناء وغيرهما في أيام سابقة.
املطلوب من الحكومة بسيط .أن تخرج من دائــرة التردد ،وأن
تقرر دفع املــال ،مباشرة ،لألسر التي بات معيلوها بال عمل.
توقف رواتب املياومني والعاملني
قبل أي شيء آخر ،عليها أال ِ
ّ
ومقدمي الخدمات وغيرها من الصفات التي احتالت
بعقود
بها الدولة لعدم التوظيف في السنوات السابقة .وأموال هؤالء
مرصودة في املوازنة ،ولن تكون إنفاقًا إضافيًا .بالتزامن مع
ذلــك ،يمكن الحكومة ،ببساطة ،أن تدفع الحد األدنــى لألجور
شهريًا ،على أقل تقدير ،لكل عائلة ال يعمل معيلها 675 .ألف
ليرة لـ  600ألف عائلة ،يعني نحو  405مليارات ليرة ال أكثر .وال
يجوز هنا ّ
التذرع بأن الدولة ال تملك املال .نفقاتها خارج بند
الــرواتــب واألجــور وملحقاتها تالمس الصفر ،وأسعار النفط
تراجعت ،فيما أسعار املحروقات ُم ّ
جمدة ملصلحة الخزينة.
وودائع الدولة في مصرف لبنان (خاصة في الحساب رقم ،)36
وصلت إلــى نحو  8آالف مليار ليرة لبنانية في الشهر األول
مــن الـعــام ال ـجــاري ،بحسب األرق ــام الـتــي ينشرها «املــركــزي»
على موقعه اإللكتروني .والحديث هنا عن إنفاق بالليرة ،ال
بالدوالر .وفي أسوأ األحــوال (ورغم عدم الحاجة لذلك) يمكن
رياض سالمة ،ملرة واحــدة ،أن يطبع كمية من املال للفقراء ال
ألصدقائه من أصحاب املصارف .كذلك ال يجوز التذرع بخطر
ً
التضخم .أصال ،االقتصاد منكمش ،وزيادة األسعار سببها،
على ما قال وزير االقتصاد أمس ،سعر صرف الدوالر ال زيادة
الكتلة النقدية والطلب على االستهالك.
ُ
املطلوب من الحكومة أن تنفق ،من مال الناس ،لحماية الناس
ً
أوال ،وملنع انفجار اجتماعي ثانيًا ،ولتحفيز االقتصاد ثالثًا...
ّ
يصدقن أحــد أن تهديد كــورونــا
ولحماية نفسها رابـعــا .وال
ُ
سيجبر الجائعني على البقاء في املنازل.

تقرير

ّ
غزوة نواب عكار :توقيف المعتدى عليهم
رلى إبراهيم
ت ـعـ ّـج مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي،
وخـ ـص ــوص ــا الـ ـصـ ـفـ ـح ــات ال ـخ ــاص ــة
بـ ـعـ ـك ــار ،مـ ـن ــذ يـ ـ ــوم أول مـ ــن أمـ ــس،
بفيديوات تظهر مرافقي النائب وليد
البعريني وه ــم يطلقون ال ـنــار أمــام
قاعة مبنى عصام فارس البلدي في
حلبا .فاالجتماع الــذي عقدته خلية
األزمـ ــة ف ــي ع ـكــار تـحــت ش ـعــار «مـعــا
إلن ـقــاذ ع ـكــار» لــدعــم مستشفى عبد
ال ـلــه ال ــراس ــي الـحـكــومــي وال ـعــائــات
الـ ـفـ ـقـ ـي ــرة ،ف ـ ــي ح ـ ـضـ ــور ال ـب ـع ــري ـن ــي
وب ـ ــاق ـ ــي ن ـ ـ ـ ــواب ع ـ ـكـ ــار (ب ــاس ـت ـث ـن ــاء
النائب مصطفى الحسني) ورؤســاء
اتحادات بلديات وفاعليات وهيئات
أه ـل ـي ــة ،ان ـت ـه ــى ب ــإط ــاق ال ــرص ــاص
ف ـ ــوق رؤوس أه ــال ــي عـ ـك ــار .حـصــل
ذل ـ ـ ــك ،إثـ ـ ــر اعـ ـتـ ـص ــام شـ ـب ــاب خـيـمــة

اعتصام حلبا أمام املبنى ،محاولني
الدخول إليه لالعتراض على «حفلة
الشحادة واالستعراض» .االعتصام
أثــار غضب مرافقي البعريني الذين
أطلقوا النار في الهواء أمــام املبنى،
وسط تفرج عناصر الجيش والدرك.
ثــم انتقل ه ــؤالء بموكب الـنــائــب من
حلبا الى العبدة على وقع الرصاص
املـتـطــايــر مــن ال ـس ـيــارات حـتــى وصــل
«سـعــادتــه» الــى مكتبه .وعــوضــا عن
أن يتم اعتقال مطلقي النار ،اعتقلت
ق ــوة مــن ف ــرع املـعـلــومــات ظـهــر أمــس
أح ــد الـنــاشـطــن فــي اعـتـصــام حلبا،
غ ـيــث ح ـم ــود ،بـتـهـمــة «عــرق ـلــة جمع
ال ـت ـب ــرع ــات» ،بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى إشـ ـ ــارة من
امل ــدع ــي الـ ـع ــام ال ـت ـم ـي ـيــزي ال ـقــاضــي
غسان عويدات ،على ما تقول مصادر
امل ـع ـت ـص ـمــن .وأي ـض ــا جـ ــرى اعـتـقــال
شـ ــاب آخـ ــر ي ــدع ــى مـ ـي ــراز ال ـج ـن ــدي،

ليس من شباب خيمة اعتصام حلبا،
لكنه كان موجودًا في االعتصام أمام
مبنى البلدية.
من جهته ،يوضح أحد شباب خيمة
اعـتـصــام حـلـبــا ،ف ــراس عـبــد ال ـلــه ،أن
الـخــاف بــدأ على خلفية «شـتــم أحد
مرافقي البعريني شابًا يسند نفسه
على سيارة النائب .تطور األمــر الى
تالسن ،ثم إشهار املرافقني سالحهم
ّ
بوجه الثوار العزل قبل إطالقهم النار
عـلــى م ــرأى مــن ال ـقــوى األمـنـيــة التي
ّ
بالتصدي
يبدو أنه لم يكن لديها قرار
ـوات
ـ
ي
ـد
ـ
ي
ـ
ف
ـ
لـ ـه ــم .وه ـ ـنـ ــاك ع ـ ـشـ ــرات ال
ّ
املثبتة واملنشورة .مطلقو النار تلقوا
أوامــرهــم من نجل البعريني ،هــال».
أما االعتصام فجرى «احتجاجًا على
ّ
التسول على حسابنا ووضع
منطق
أموال البلديات واالتحادات في عهدة
َ
ً
النواب املطالبني أصال بإعادة األموال

املنهوبة ،فكيف نأتمنهم اليوم على
صحة املواطنني واملساعدات؟» ،علمًا
بــأن «األزم ــة قائمة منذ شهر وأكثر،
فيما ن ــواب الـقـضــاء يـتـفــرجــون .لكن
حــن ح ــررت املــالـيــة أم ــوال الـبـلــديــات
وارت ـف ــع ص ــوت املــواط ـنــن املحتجني
على أدائ ـهــم ،هــرعــوا إلــى االستثمار
بــاألزمــة والـحــرص على إدارة صرف
األم ـ ـ ـ ـ ــوال حـ ـت ــى يـ ــوزعـ ــوهـ ــا بـحـســب
م ـص ــال ـح ـه ــم االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة» .وح ـتــى
م ـ ـسـ ــاء أمـ ـ ـ ــس ،كـ ـ ــان غـ ـي ــث ح ـ ـمـ ــود ال
ً
يـ ـ ــزال م ـع ـت ـقــا ف ــي م ــرك ــز الـ ـف ــرع فــي
طرابلس .يشير عبد الله إلى أن سبب
االع ـت ـق ــال ال يـ ــزال غ ـيــر واض ـ ــح؛ «كــل
مــا نـعــرفــه أن شـبــاب ف ــرع املعلومات
خطفوا غيث مــن ساحة حلبا ،فيما
املجرمون الحقيقيون الذين أرهبوا
الـنــاس طليقني ويتباهون بفعلتهم
وينشرون مقاطع فيديو بأنفسهم»!

هيثم(
)الموسوي

الـ ــافـ ــت أن أيـ ـ ــا مـ ــن نـ ـ ـ ــواب ع ـ ـكـ ــار لــم
ي ـص ــدر تــوض ـي ـحــا أو ب ـي ــان إدانـ ـ ــة ملا
ح ـص ــل ،بــاس ـت ـث ـنــاء إن ـك ــار الـبـعــريـنــي
فــي حــديــث تلفزيوني عــاقــة مرافقيه
ب ــإط ــاق ال ـن ــار ف ــي ع ـك ــار .لـكـنــه خــال
عقده مؤتمرًا صحافيًا بعد اإلشكال،
وض ـ ـ ــع األم ـ ـ ـ ــر «ف ـ ـ ــي ع ـ ـهـ ــدة األج ـ ـهـ ــزة
األمنية التي عليها كشف املالبسات
وت ـح ــدي ــد املـ ـس ــؤولـ ـي ــات» ،ع ـل ـمــا ب ــأن
املـشـكـلــة ت ـج ــاوزت إط ــار ال ـخ ــاف بني
املعتصمني ون ــواب املنطقة ،لتتحول
الى خالف بني منطقتني :فنيدق التي
ينتمي إليها البعريني ،وحلبا مكان
االع ـت ـصــام .لــذلــك تـحــدثــت املـعـلــومــات
ع ــن ن ـيــة ال ـب ـعــري ـنــي ع ـقــد صـلـحــة بني
امل ـن ـط ـق ـتــن ل ـي ــل أول م ــن أمـ ـ ــس ،لـكــن
أحـ ــد ن ـ ــواب ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،ع ـلــى ما
تقول املصادر ،تدخل ملنع ذلك وتقدم
بدعوى ضد شباب حلبا.

ّ
التبرعات المفترضة
ّ
تحول إلى حساب
مصرفي باسم

ي ــوض ــح ال ـن ــائ ــب ه ـ ــادي ح ـب ـيــش في
حــدي ـثــه إل ــى «األخ ـ ـبـ ــار» أن اإلش ـكــال
حصل على خلفية مـحــاولــة الشبان
اقتحام مبنى البلدية بالقوة وشتمهم
ال ـنــواب ،فتطور اإلش ـكــال إلــى إطــاق
نـ ــار ف ــي الـ ـج ــو« :خـ ـب ــرون ــي كـ ــان فــي
ســاح مــن املـيـلـتــن» .ويـســأل حبيش

عن «السبب وراء قطع اجتماع لجمع
التبرعات ملعالجة مرضى الكورونا».
على مقلب آخر ،بلغت قيمة التبرعات
 500مليون ليرة لبنانية ،بينها 100
مليون ليرة فقط من رئيس الحكومة
الـ ـس ــاب ــق س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ملـصـلـحــة
املستشفى الـحـكــومــي ،على مــا أعلن
حبيش ،باإلضافة الى وضعه أوتيل
«غراسياس» في حلبا كمركز للحجر
ً
الـصـحــي مـتـكـفــا بـمـصــاريـفــه .املبلغ
امل ـ ــال ـ ــي ،ع ـل ــى ض ــآلـ ـت ــه ،سـيـخـصــص
إلن ـ ـش ـ ــاء م ـخ ـت ـب ــر وب ـ ـنـ ــك دم داخ ـ ــل
املستشفى .وي ـقــول حبيش ردًا على
س ـ ــؤال حـ ــول وضـ ــع هـ ــذه ال ـت ـبــرعــات
بــاســم جمعية تابعة لــوالــدة النائب
ط ــارق املــرعـبــي ،إن «مـســاعــي اللجنة
لفتح حـســاب بــاســم ثــاثــة أشـخــاص
يمثلون الحملة وهم نقيب املحامني
مـحـمــد املـ ــراد ورئ ـيــس بـلــديــة الشيخ

ً
طابة طالل الخوري ممثال البلديات
ولـ ـ ـ ــوريـ ـ ـ ــت ضـ ـ ــاهـ ـ ــر بـ ــال ـ ـن ـ ـيـ ــابـ ــة ع ــن
ك ــاري ـت ــاس ،إال أن املـ ـص ــارف رفـضــت
ّ
الطلب .وقد قيل لنا إن الحل بالتبرع
مل ـص ـل ـحــة ج ـم ـع ـي ــة ،ف ــوض ــع ال ـنــائــب
املــرعـبــي جمعية والــدتــه بالتصرف،
مــع تنازلها قانونًا ملصلحة ممثلي
اللجنة الثالثة» .وهو ما يؤكده أيضًا
النائب في تكتل لبنان القوي أسعد
ضــرغــام ل ــ«األخ ـب ــار» ،مـشـيـرًا ال ــى أن
«التنازل سيحصل ملدة  4أشهر أو املدة
الـتــي نحتاجها لـصــرف الـتـبــرعــات».
حـبـيــش وض ــرغ ــام يــوض ـحــان أيـضــا
أن «في الحملة  30شخصًا من نواب
ورج ـ ـ ــال دي ـ ــن وبـ ـل ــدي ــات وات ـ ـحـ ــادات
وفاعليات املنطقة هم الذين يقررون
آل ـي ــة ال ـ ـصـ ــرف ،ال امل ـم ـث ـل ــون ال ـثــاثــة
فـقــط ،ويـفـتــرض أن ي ـص ــدروا تقريرًا
أس ـ ـبـ ــوع ـ ـيـ ــا» .م ـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ص ــرف ــت

وزارة الصحة مبلغ  75مليون ليرة
ملصلحة مستشفى عبد الله الراسي
الـحـكــومــي ،عـلــى أن تــوفــر لــه مـعــدات
وتجهيزات إضافية .لكن املستشفى
ل ــن ي ـكــون ج ــاه ـزًا السـتـقـبــال مــرضــى
ّ
ك ــورون ــا ق ـب ـيــل  3أس ــاب ـي ــع ع ـلــى أق ــل
تقدير .وإل ــى ذلــك الـحــن ،كــل مريض
تثبت إصــابـتــه ينقل ال ــى مستشفى
رفيق الحريري الحكومي في بيروت.
حـتــى إن الـشــركــات الـتــي يـفـتــرض أن
تؤمن املعدات الالزمة للمختبر الذي
«ت ـبــرع» بــه الـحــريــري ،لــن تتمكن من
اس ـت ـي ــراده ــا ق ـب ــل  17ي ــوم ــا بـحـســب
حـبـيــش .وق ــد بـلــغ ع ــدد الــذيــن ثبتت
إص ــاب ـت ـه ــم بـ ـك ــورون ــا فـ ــي عـ ـك ــار 14
شخصًا ،فيما طلبت وزارة الصحة
من  319شخصًا التزام الحجر املنزلي،
وفقًا لغرفة العمليات الوطنية إلدارة
الكوارث.
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لبنان

لبنان

5

على الغالف

نحو  1074شخصًا
يخضعون حاليًا للحجر
المنزلي في مختلف
المناطق التي ال تملك
غالبيتها بعد ُمستشفيات
حكومية مجهزة إلجراء
ـ«كورونا» مجانًا.
فحص ال
ّ
وفق ُاألرقام ،فإن 6397
فحصًا أجريت منذ 21
شباط الماضي ،وبات
ّ
معدل الفحوصات يتجاوز
الـ  200يوميًا .ورغم أن
حتى
هذه األرقام ال تزالّ ،
اللحظة« ،معقولة» ،إل أنه
ال يمكن التعويل عليها
لرسم المسار ُ
المرتقب للوباء
ما لم تتوافر الفحوصات
في المناطق مجانًا،
بعدما خذلت المؤسسات
الخاصة كثيرين ممن كانوا
ّ
يعولون عليها ،كشركات
التأمين التي لن تغطي
تكاليف عالج نحو %40
من زبائنها

 %18من
ُ
المصابين
في المتن
يواصل قضاء املنت تسجيل
مـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ــن اإلص ُـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــات
ّ
ستجد،
بفيروس كورونا امل
ُووص ـ ـ ـ ـ ـ ــل عـ ـ ـ ـ ــدد الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاالت
املـسـجـلــة فـيــه أم ــس إل ــى 81
حــالــة ،أي نـحــو ّ %18.4من
مجمل اإلصــابــات ،ليتخطى
ً
بــذلــك كــا مــن بـيــروت ()69
وك ـ ـ ـسـ ـ ــروان ( .)51وأمـ ـ ــام
اسـتـمــرار االرت ـفــاع فــي عدد
ُ
اإلصــابــات ،تطرح تساؤالت
ج ــدي ــة ح ـ ــول خـ ـي ــار إع ــان
الـ ـقـ ـض ــاء م ـن ـط ـقــة م ــوب ــوءة
تـسـتــدعــي ال ـع ــزل وال ـت ـشــدد
في الحجر املنزلي.

عشر وفيات و 32حالة شفاء و 438إصابة

ّ
مسار «كورونا» يحدده الفحص المجاني
م ـ ــن ب ـ ــن  221فـ ـحـ ـص ـ ُـا ل ـل ـك ـش ــف عــن
ف ـ ـيـ ــروس «كـ ـ ــورونـ ـ ــا» أجـ ــريـ ــت أمـ ــس،
سـ ّـج ـلــت «غ ــرف ــة ال ـع ـم ـل ـيــات الــوطـنـيــة
إلدارة الكوارث»  26إصابة جديدة ،أي
بنسبة .%11.7
ّ
إل أنــه ال ُيـمـكــن ،حتى اآلن ،االعتماد
على هــذه النسبة لرسم أي سيناريو
حــول مـســار تفشي الــوبــاء صـعــودًا أو
هبوطًا.
ورغم أهمية الرصد الذي تقوده وزارة
ّ
الصحة لتتبع الحاالت وحصرها ،إل
ّ
أن التعويل على األرق ــام يبدأ فعليًا
عندما تتضاعف الـقــدرة على إجــراء
الفحوصات املخبرية ،وخصوصًا في
املناطق خارج بيروت ،حيث يخضع
حاليًا نحو  1074شخصًا في الحجر
ّ
امل ـنــزلــي ،ج ــزء كـبـيــر مـنـهــم فــي عــكــار
( )319وال ـش ـم ــال ( )143وال ـج ـنــوب
( ،)122وهــي ُ املناطق التي لــم تجهز
فـيـهــا بـعــد املـسـتـشـفـيــات الحكومية
ال ـقــادرة عـلــى إج ــراء ُالـفـحــص مجانًا
ّ
واملجهزة الستقبال املصابني.
الربط بني مجانية الفحص وتوسيع
مروحة الخاضعني له يأتي في وقت
ال يزال فيه ُمستشفى رفيق الحريري
الحكومي الجامعي (انضم إليه منذ
يومني فقط ُمستشفيا بعلبك والبوار
الحكوميان ،ولم ُيباشرا بعد إجراء
الـفـحــوصــات) ،الــوحـيــد ال ــذي يجري
ُالفحص مجانًا ،فيما ال تلتزم غالبية
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات ال ـج ــام ـع ـي ــة األخ ـ ــرى
بـ«تسعيرة» وزارة الصحة املحددة
ب ـ  150ألــف لـيــرة (كلفة الفحص في

 600ألف عائلة على دفعتين
رلى ابراهيم
«بدنا ناكل جوعانني»« ...ما تحجرونا
ط ـع ـم ــون ــا» ،شـ ـع ــارات ردده ـ ــا عـ ــدد مــن
الشبان الذين انطلقوا مساء أمس ضمن
مسيرة راجلة في شوارع طرابلس .كذلك
ن ـفــذ ب ـعــض ال ـش ـبــاب ت ـظــاهــرة دراجـ ــات
نــاريــة فــي ح ـ ّـي الـسـلــم وه ــم يـصــرخــون:
«بــدنــا نــاكــل بــدنــا نـعـيــش» .فبعد مــرور
ش ـه ــر ع ـل ــى ال ـ ـتـ ــزام غــال ـب ـيــة امل ــواط ـن ــن
منازلهم وتركهم أشغالهم ،علت صرخة
الـ ـجـ ـي ــاع الـ ــذيـ ــن لـ ــم ت ـل ـح ـظ ـهــم ال ــدول ــة
اللبنانية بــأي خطة إغاثة حتى اليوم.
فالعمل ال يزال جاريًا لتأمني مساعدات
عـيـنـيــة لـلـبـنــانـيــن ،وس ــط ع ــدم وضــوح
اآللـ ـ ـي ـ ــة ال ـ ـتـ ــي س ـت ـع ـت ـم ــده ــا ال ـح ـك ــوم ــة
اللبنانية .لكن ،بات واضحًا للحكومة أن

«حصر املساعدات بـ  100ألف عائلة لن
يتسبب سوى في تزايد عدد الجائعني
ومبادرتهم تاليًا الى خرق الحظر وفتح
ّ
محالهم أو العودة الى أشغالهم» .لذلك
يجري الحديث اليوم عن توسيع دائرة
األسـ ــر املـسـتـفـيــدة م ــن سـلــة امل ـســاعــدات
الغذائية والتعقيمية لتشمل  600ألف
عائلة ،مقسمة على مرحلتني 300 :ألف
أس ــرة فــي الــدفـعــة األولـ ــى لـلـمـســاعــدات،
و 300أل ـ ــف أس ـ ـ ــرة أخ ـ ـ ــرى فـ ــي ال ــدف ـع ــة
الـثــانـيــة» .ويتطلب ذل ــك بالطبع زي ــادة
املبلغ املرصود لهذه املساعدات والــذي
سبق للحكومة أن حــددتــه ب ـ  75مليار
ليرة.
ال ــدفـ ـع ــة األول ـ ـ ـ ــى لـ ـلـ ـمـ ـس ــاع ــدات ،وف ــق
م ـصــادر وزارة ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة،
ستخصص لألسر التي حددها املدير

ال ـع ــام لـ ـ ــوزارة ال ـش ــؤون ال ـقــاضــي عبد
ّ
ال ـل ــه أح ـم ــد ف ــي خــط ـتــه وال ـت ــي تعتمد
على داتــا مــدروســة يمكن استخدامها
م ـب ــاش ــرة ألن ـه ــا م ـع ـت ـمــدة م ـس ـب ـقــا فــي

َّ
سيكلف الجيش
بمهمة شراء
السلل الغذائية
والتعقيمية

(مروان طحطح)

(مروان طحطح)

هديل فرفور

توسيع دائرة األسر المستهدفة بالمساعدات الغذائية

بعضها تتجاوز ال ـ  300ألــف ليرة)،
علمًا بأن شركات التأمني أعلنت ،منذ
ّ
يومني فقط ،أنها ستغطي تكاليف
عـ ــاج م ــرض ــى «ك ــوف ـي ــد  »19 -وفــق
الـشــروط التي تنص عليها بوالص
ال ـ ـتـ ــأمـ ــن .ونـ ـ ـش ـ ــرت ل ـج ـن ــة م ــراق ـب ــة
هيئات الضمان ،أول من أمس ،الئحة
شــركــات التأمني التي تؤمن تغطية
نفقات العالج .وأشار وزير االقتصاد
والتجارة راوول نعمة ،عبر «تويتر»
أمـ ـ ـ ــس ،إل ـ ـ ــى أن ع ـ ـ ــدد ح ـم ـل ــة ع ـق ــود
الـضـمــان مــع شــركــات الـتــأمــن يبلغ
ّ
«تتضمن
 840أل ـفــا ،منهم  500أل ــف
بــوالـصـهــم ع ــاج كــوفـيــد  ،19 -فيما
البقية ال يتمتعون بالتغطية بسبب
ّ
ش ـ ــروط ال ـب ــول ـي ـص ــة» ،الف ـت ــا إلـ ــى أن
جار مع الشركات لتغطية
«التشاور ٍ
هذه الشريحة».
ّ
وبمعزل عــن أن املسؤولية األساسية
يـ ـج ــب أن ت ـ ـكـ ــون مـ ـلـ ـق ــاة عـ ـل ــى ع ــات ــق
ال ـ ــدول ـ ــة املـ ـس ــؤول ــة عـ ــن ت ــأم ــن ن ـظــام
صـحــي ق ــادر عـلــى حـمــايــة اللبنانيني
ّ
فــي كــل ال ـظــروف ،ف ــإن تـســاؤالت جدية
تطرح حــول مسؤولية الشركات التي
جـنــت لـسـنــوات طــويـلــة أرب ــاح ــا طائلة
مــن املضمونني لــديـهــا ،والـتــي ينبغي
عليها في مثل الظروف الراهنة مؤازرة
ال ـق ـطــاع الـصـحــي امل ـتــرنــح فــي تكثيف
الفحوصات املخبرية لحصر انتشار
الــوبــاء ،ولضبط الحاالت بشكل ُمبكر
خـشـيــة ان ـه ـيــار ه ــذا ال ـق ـطــاع الـ ــذي قد
يعجز عن استيعاب الحاالت املتزايدة.
إلــى ذل ــك ،أش ــارت أرق ــام املــوقــع التابع
ل ـ ــوزارة الـصـحــة املـخـ ُصــص لـفـيــروس
كــورونــا إل ــى أن ع ــدد املـصــابــن وصــل

أم ــس إل ــى  ،398وأن ال ـعــدد اإلجـمــالــي
لــإصــابــات بـلــغ  .438وأع ـل ـنــت وزارة
ال ـص ـحــة ارتـ ـف ــاع أع ـ ــداد ال ــوف ـي ــات إلــى
عـ ـش ــر ،ف ـي ـم ــا أف ـ ـ ــاد ُم ـس ـت ـش ـفــى رف ـيــق

ّ
شركات التأمين لن تغطي
تكاليف عالج نحو  %40من زبائنها

ً
مساء
الـحــريــري الحكومي الجامعي
ـاء حــالـتــن جــديــدتــن ُليصبح
عــن شـفـ ُ
إجمالي املتعافني .32
إل ـ ــى ذل ـ ــك ،يـ ـت ــواص ــل ال ـت ـش ــدي ــد عـلــى
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـت ـع ـب ـئ ــة الـ ـع ــام ــة وح ـظ ــر
ً
الـتـجــول لـيــا تــداركــا لخطر التفشي.
وقــد راوح ــت نسبة االل ـتــزام بــاإلقـفــال،
وفق تقرير «غرفة العمليات الوطنية

إلدارة الـ ـ ـك ـ ــوارث» ،ب ــن  %85و،%95
وسـ ّـجـلــت أب ــرز املـخــالـفــات فــي الشمال
بـ ـسـ ـب ــب ال ـ ـت ـ ـظـ ــاهـ ــرات امل ـط ـل ـب ـي ــة فــي
ط ــرابـ ـل ــس وعـ ـ ـ ــدم تـ ـق ـ ّـي ــد بـ ـع ــض دور
ال ـ ـع ـ ـبـ ــادة ،ف ـي ـم ــا ُس ـ ّـجـ ـل ــت فـ ــي ع ـك ــار
ت ـج ـم ـع ــات أمـ ـ ــام م ــاك ـي ـن ــات الـ ـص ــراف
اآلل ــي وف ــي أس ــواق بـيــع الـخـضــر وفــي
التعاونيات.

ـ«وسائل الصمود»
أما في ما يتعلق ب
ُ
التي يجب أن ُت ّ
زود بها األسر لاللتزام
بالتدابير ،فــا تــزال محصورة حتى
اآلن بعمليات «التكافل االجتماعي»
ضمن نطاق السلطات املحلية ،فيما
ُلم تبدأ بعد عمليات توزيع «فتات»
املـ ـس ــاع ــدات ال ـت ــي أق ــرت ـه ــا الـحـكــومــة
أخيرًا .وفــي وقــت تواصل فيه أسعار
امل ـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـغـ ــذائ ـ ـيـ ــة واالسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة
االرتـفــاع لتزيد مــن ثقل األزم ــة ،فيما
أش ــار ال ــوزي ــر نـعـمــة ف ــي ه ــذا الـصــدد
ّ
إلـ ـ ــى أن ُم ـش ـك ـل ــة ارت ـ ـف ـ ــاع األس ـ ـعـ ــار
ه ــي «م ـش ـك ـلــة س ـع ــر ص ـ ــرف الـ ـ ــدوالر
ومـشـكـلــة اس ـت ـيــرادنــا ملـعـظــم مــوادنــا
االستهالكية» ،الفتًا إلــى أن األسعار
تــرتـفــع عــاملـيــا بـسـبــب تــداع ـيــات أزمــة
كورونا.
وفـ ـ ــي س ـ ـيـ ــاق آخـ ـ ـ ــر ،ب ـ ــاش ـ ــرت وزارة
ال ـخ ــارج ـي ــة وامل ـغ ـت ــرب ــن اإلجـ ـ ـ ــراءات
التمهيدية املتعلقة بعودة املغتربني
الراغبني في العودة إلى لبنان ،وذلك
ع ـب ــر وضـ ـ ــع اس ـ ـت ـ ـمـ ــارات لـتـعـبـئـتـهــا
«كــي تتمكن الـسـفــارات والقنصليات
مــن متابعة أوضــاعـهــم ورف ــع تقارير
بـ ـش ــأنـ ـه ــم إل ـ ـ ــى ال ـ ـ ـ ـ ـ ــوزارة والـ ـجـ ـه ــات
اللبنانية املعنية».

«ساعة الذروة» في  20أيار
راجانا حمية
مـ ـن ــذ  21شـ ـ ـب ـ ــاط ،ت ـ ــاري ـ ــخ تـسـجـيــل
اإلصابة األولى بفيروس «كورونا»،
صــار الــرقــم هــو الهاجس .الـيــوم ،مع
ان ـت ـش ــار الـ ـفـ ـي ــروس ،ي ـع ـيــش ال ـنــاس
عـلــى وق ــع األرقـ ــام  -اإلص ــاب ــات التي
ّ
تسجلها وزارة الـصـحــة الـعــامــة في
تقريرها اليومي .حتى يكاد السؤال
ال ــوحـ ـي ــد الـ ـ ــذي ي ـط ــرح ــه هـ ـ ــؤالء فــي
يــومـيــاتـهــم ي ـكــون ه ــو ذات ـ ــه :ك ــم بلغ
الرقم اليوم؟
لكن ،فــي اآلون ــة األخ ـيــرة ،مــع ازديــاد
األعـ ـ ـ ــداد املـ ـص ــاب ــة ،ت ـغ ـي ــرت الـ ـح ــال،
وبـ ـ ــات ال ـ ـسـ ــؤال املـ ـ ـ ــؤرق :م ـت ــى تـبـلــغ
إص ــاب ــات «كـ ــورونـ ــا» ذروت ـ ـهـ ــا؟ هــذا
السؤال كان محور عدد من الدراسات
ال ـت ــي رافـ ـق ــت مــرح ـلــة االنـ ـط ــاق وال
ت ـ ـ ـ ــزال ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ـس ـع ــى إلـ ـ ــى ت ـقــديــر

األع ــداد الـتــي يمكن أن «يجرجرها»
ً
الفيروس وصوال الى مرحلة الذروة.
وم ــن ب ــن ال ــدراس ــات ،تـلــك ال ـتــي قــام
ّ
املتخصص في علوم الجزيئيات
بها
الذرية والنانوتكنولوجيا ،الدكتور
محمد حمية ،وباتت اليوم الدراسة
الــرس ـم ـيــة امل ـع ـت ـمــدة م ــن ق ـبــل وزارة
الصحة.
مــذ ب ــدأت الـحــالــة األول ــى فــي الـبــاد،
بــدأ حمية العمل على دراسـتــه التي
ـارت ن ــواة عمل «اللجنة العلمية
صـ ّ
امل ـص ــغ ــرة مل ــواج ـه ــة كـ ــورونـ ــا» الـتــي
شكلتها الــوزارة قبل أيام من خمسة
أطباء ،يحمل فيها حمية صفة نائب
الــرئـيــس .قـ ّـســم األخـيــر دراس ـتــه وفق
مرحلتني أساسيتني :ما قبل الوقاية
ومـعـهــا ،ووض ــع أرقــامـهـمــا مستندًا
الــى عملية حسابية ريــاضـيــة .وهي
أرق ــام خاضعة تاليًا للتعديل يومًا

ب ـيــوم ،للبناء عليها «لـنـعــرف لوين
راي ـ ـ ـحـ ـ ــن» ،ي ـ ـقـ ــول حـ ـمـ ـي ــة .وتـ ـه ــدف
ه ــذه الــرســوم إل ــى تـحــديــد الهيكلية
التصاعدية لألعداد مقارنة بالدول
األخ ـ ــرى ،كـمــا ف ــي ل ـب ـنــان ،ومـحــاولــة
اإلج ـ ـ ــاب ـ ـ ــة عـ ـل ــى س ـ ـ ـ ـ ــؤال« :إل ـ ـ ـ ــى أي ــن
سنصل؟».
ّ
حدد حمية «صفر االنطالق» بتاريخ
 21شـبــاط امل ــاض ــي ،تــاريــخ تسجيل
اإلصـ ــابـ ــة األول ـ ـ ـ ــى .م ــن هـ ـن ــاك ،س ــار
ّ
بخطه البياني الذي يحدد من خالله
أعداد األصابات وفق األيام .صحيح
أنـهــا أرق ــام تـقــريـبـيــة ،إال أنـهــا كانت
األقـ ـ ــرب إلـ ــى م ــا ي ـج ــري ف ــي ال ــواق ــع.
وبـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى ذل ـ ــك ،ب ــل ح ـ ـ ّـدد «ســاعــة
ال ـ ـ ــذروة» ،م ــع إج ـ ـ ــراءات وق ــاي ــة ومــن
دونها.
قبل أن تتخذ الحكومة قرار التعبئة
ال ـع ــام ــة ،ك ــان ال ـخــط ال ـب ـيــانــي يسير

بـســرعــة لـيـصــل إل ــى ذروتـ ــه بـعــد 54
يومًا من تاريخ تسجيل أول إصابة،
أي ف ــي ال ـخ ــام ــس ع ـشــر م ــن نـيـســان
املقبل ،عندما يصل الرقم إلى حدود
 1600إصـ ـ ــابـ ـ ــة .أمـ ـ ــا م ـ ــع إج ـ ـ ـ ــراءات

في ظل إجراءات
الوقاية قد يالمس
عدد المصابين 1300
منتصف أيار

الوقاية ،فقد اختلف مسير الخط ،إذ
ق ـ ّـدر ب ــأن يـصــل ع ــدد اإلص ــاب ــات بعد
 54يومًا ( 15نيسان) إلى  950حالة،
على أن يبلغ الـفـيــروس ذروت ــه بعد
 70يومًا (بـحــدود العشرين من أيار
املقبل) برقم يالمس  1300حالة .إن
كان ثمة من رسالة قد توصلها هذه
األرقـ ـ ــام ،فـهــو الـتـشــديــد عـلــى أهمية
الــوقــايــة فــي تخفيف ســرعــة انتشار
ال ـف ـيــروس« .الــوقــايــة ثــم الــوقــايــة ثم
ال ــوق ــاي ــة» ،ي ـقــول ح ـم ـيــة ،ل ـيــس فقط
ب ـغ ـســل الـ ـي ــدي ــن بـ ــاملـ ــاء والـ ـص ــاب ــون
واس ـت ـع ـمــال ال ـك ـ ّـم ــام ــات وال ـق ـف ــازات،
وإن ـ ـ ـمـ ـ ــا ب ـ ـكـ ــل مـ ـ ــا لـ ـ ــه ع ـ ــاق ـ ــة ب ـم ـنــع
ّ
التجمعات والتخفيف من التنقالت.
تبقى هــذه األرق ــام صالحة ،بحسب
حمية ،للمقارنة ،ما لم تدخل عوامل
ثالثة على الخط ،أولها «دخول عامل
خارجي من جديد كزيادة في أعداد

القادمني من الخارج إلى لبنان خالل
فترة اإلصابات وهي األشد تأثيرًا».
أما العامالن الثاني والثالث ،اللذان
يتعلقان بنسب الــوفـيــات والـشـفــاء،
فـهـمــا أق ــل تــأث ـي ـرًا وهــامــش التغيير
بسببهما ال يتعدى الثالثة في املئة.
م ـ ــع ذل ـ ـ ـ ــك ،ل ـ ــم ت ـن ـح ـص ــر «وظـ ـيـ ـف ــة»
ال ــدراس ــة بـمــراكـمــة األع ـ ــداد ،إذ عمل
خــالـهــا حمية عـلــى تفكيك هيكلية
الفيروس ،مع العمل على كيفية منع
املــرض مــن التأثير فــي الجسم .وفي
هــذا اإلط ــار ،يشير إلــى أن الفيروس
يبقى في الحلق بحدود  7أيــام قبل
أن ينتقل إلــى الرئتني ،حيث تدفعه
امل ـس ـت ـق ـب ــات إل ـ ــى الـ ـخ ــاي ــا .وه ـن ــا،
تكمن وظيفة الفريق املستحدث في
ال ـ ــوزارة لـخـلــق م ـضـ ّ
ـاد ملـقــاومــة هــذه
امل ـس ـت ـق ـب ــات ومـ ـن ــع الـ ـفـ ـي ــروس مــن
التأثير في الجسم.

برنامج الــوزارة 28 :ألف أسرة مصنفة
ضمن األسر األكثر فقرًا 43 ،ألف أسرة
واقعة ما بني خط الفقر األعلى والخط
األدنــى ،باإلضافة الى أسر األشخاص
اإلعاقات وأطفال الرعاية واأليتام
ذوي ّ
واملـ ـس ــن ــن امل ـق ـي ـمــن ف ــي ال ـج ـم ـع ـيــات،
وأس ـ ـ ــر ص ـ ـيـ ــادي األسـ ـ ـم ـ ــاك وس ــائ ـق ــي
الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــارات الـ ـعـ ـم ــومـ ـي ــة وال ـ ـبـ ــاصـ ــات
والسجناء ومصابي األلغام وعائالت
الـ ـط ــاب ف ــي امل ـ ـ ـ ــدارس ال ــرس ـم ـي ــة .مــن
جانبه ،يوضح القاضي عبد الله أحمد
لـ ــ«األخـ ـب ــار» أن ــه أضـ ــاف ع ـلــى الـخـطــة
فـئــة جــديــدة هــم أس ــر األط ـف ــال مــا دون
ال ـث ــاث سـ ـن ــوات ،مـشـتــرطــا إع ـطــاء هــم
مبلغًا من املــال لشراء الحليب ،إضافة
ّ
الــى الـســلــة الـغــذائـيــة .فيما أعـلــن وزيــر
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة رم ــزي مشرفية
خــال مقابلة له على شاشة ال ــ«ال بي
س ــي» ي ــوم أمـ ــس ،أن ــه وق ـب ـيــل تـحــديــد
الفترة الزمنية لتوزيع املساعدات ،ثمة
مشكلة تتمثل بغيات امل ــواد الغذائية
الكافية في البلد وينبغي للصورة أن
تتوضح خــال  72ســاعــة» .وأشــار الى
أنــه في حــال تبني ذلــك« ،فسننتقل الى
الخطة ب وهــي تــوزيــع مبالغ مالية»،
م ــؤك ـدًا أن امل ـس ــاع ــدات سـتـكــون بشكل
شهري طاملا األزمة مستمرة.
أم ـ ــا األس ـ ـ ــر األخـ ـ ـ ــرى الـ ـت ــي سـتـشـمـلـهــا
مساعدات الدفعة الثانية ،فيفترض أن
تكون حصيلة داتــا تجمعها البلديات
وامل ـخــات ـيــر وف ــق اس ـت ـمــارة صـ ــادرة عن
وزارة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة .وب ـح ـس ــب م ـص ــادر
ّ
ستحول الى
«الشؤون» ،فإن الداتا كاملة
رئاسة الحكومة حيث تخضع للتدقيق.
وعند االنـتـهــاء مــن هــذه العملية ،يـ َّ
ـزود
الـجـيــش اللبناني بـكــل األس ـمــاء لـيــوزع
َّ
امل ـ ـسـ ــاعـ ــدات ،ع ـل ــى أن ي ـك ــل ــف ال ـج ـيــش
أي ـض ــا بـمـهـمــة ش ـ ــراء ال ـس ـلــل ال ـغــذائ ـيــة
والتعقيمية .ولهذا الغرض ،تعقد جلسة
ال ـي ــوم ف ــي ال ـســرايــا الـحـكــومـيــة ملتابعة
النقاش في الخطة ووضع آلية تنفيذية.
إال أن املشكلة الرئيسية ،بحسب مصادر
مـطـلـعــة ،هــي فــي غـيــاب ورق ــة تطبيقية
شفافة تنشر أمــام املواطنني وتتضمن
ك ــل ال ـخ ـطــوات املـتـبـعــة إن م ــن ال ـشــؤون
االج ـت ـمــاع ـيــة أو ال ـب ـلــديــات وامل ـخــات ـيــر،
وتتيح للمواطن الـشـكــوى إذا مــا شعر
بالغنب أو تم التعامل معه باستنسابية
أو ألي سبب آخر.
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على الغالف

الموت القادم إلى السجون:
أطلقوا سراح آالف الموقوفين
ِ

ُ
ُ
َ
فيروس كورونا الذي
السجناء
يتهدد
ّ
حول حياتهم إلى جحيم .يخشى هؤالء
حارس أو ٌ
ٌ
زائر أو
من خطأ قاتل قد يرتكبه ّ ٌ
حتى «كيس» بالستيكي ملوث بالكورونا
أحدهم إلى السجن .وأي خطأ
ُيدخله
ّ
سيعني حتمًا أن آالف السجناء باتوا في
خطر .لذلك تستوجب هذه الظروف
غير المسبوقة ،حرصًا على حياة السجناء
والعناصر األمنية ،قرارًا استثنائيًا إلخراج ثالثة
آالف سجين على األقل .فهل ستكون
الحكومة على مستوى التحدي؟
رضوان مرتضى

ّ
ع ـشــرات الـسـجـنــاء قــط ـبــوا شفاههم
إيذانًا بإعالن اإلضراب املفتوح حتى
إعالن العفو العام .التصعيد ال يقف
هـنــا .يتحدث عــدد مــن السجناء عن
توجهٍ لتعليق مشانقهم احتجاجًا!
ال ُيــريــدون ســوى العفو العام .ومنذ
الكشف عن فيروس كورونا الشديد

السجون ال تصلح إليواء أكثر ّمن
 3آالف سجين ،فيما هي تضم
نحو  7آالف محكوم وموقوف
العدوى ،لم يهدأ نزالء سجن رومية
املركزي .يــرون في الفيروس تهديدًا
م ـح ــدق ــا ب ـح ـيــات ـهــم .ل ــذل ــك ي ـس ـعــون،
بكل ما أوتوا من قدرة ،إلى االتصال
بــالـعــالــم ال ـخــارجــي ،طــالـبــن إيـصــال
ص ــوتـ ـه ــم .م ـ ـئـ ــات االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ت ــرد

ي ــوم ـي ــا إل ـ ــى ص ـح ــاف ـي ــن وم ـح ــام ــن
وم ـ ـ ـسـ ـ ــؤولـ ـ ــن سـ ــاب ـ ـقـ ــن وح ــالـ ـي ــن
لـلـمـطــالـبــة بــال ـض ـغــط إلقـ ـ ــرار الـعـفــو
ال ـع ــام .ل ــم يــردع ـهــم حـتــى الــرصــاص
ُ
املطاطي الذي استخدم لقمع التمرد
ال ــذي ان ــدل ــع مـنــذ أس ـبــوعــن .يعتبر
ه ــؤالء السجناء أنفسهم أمــواتــا مع
ّ
وقف التنفيذ .لديهم يقني بأن املوت
قــ ٌ
ـادم م ــع ك ــورون ــا إن ل ــم يـكــن هـنــاك
قرار استثنائي يفرغ نصف السجون
ع ـل ــى األق ـ ـ ــل .وف ـ ــي اتـ ـص ــال م ــع أح ــد
السجناء فــي مبنى املحكومني ،قال
ل ــ«األخ ـب ــار»« :نـعــانــي مــن االكـتـظــاظ
واملـ ـ ـ ـ ـ ــرض وقـ ـ ـل ـ ــة أدوات الـ ـنـ ـظ ــاف ــة
الشخصية والعامة ،وتالزمنا حالة
مـ ــن ال ـق ـل ــق خ ــوف ــا مـ ــن ت ـس ـل ــل وبـ ــاء
كورونا» .وأضاف السجني« :إذا كان
العفو الـعــام مـتـعــذرًا حــالـيــا ،فنرجو
تخفيض مــدة األح ـكــام إلــى النصف
وت ـحــديــد سـقــف زم ـنــي للمحكومني
بالسجن املؤبد أو باإلعدام» .سجني
آخــر محكوم بــاإلعــدام طــالــب بإيالء
م ـل ــف ال ـس ـج ــن أه ـم ـي ــة اس ـت ـث ـنــائ ـيــة،
مـشـبـهــا الـسـجــن بـبــرمـيــل ب ـ ــارود قد
يـنـفـجــر فــي أي لـحـظــة ،عـلــى اعـتـبــار
ّ
أن مجرد إصابة أي سجني ستعني
انـتـقــال ال ـعــدوى إلــى بــاقــي السجناء
وال ـع ـن ــاص ــر األم ـن ـي ــة أيـ ـض ــا .قضية
أخـ ــرى يـحـمـلـهــا الـسـجـنــاء األجــانــب
ّ
أي ـ ـضـ ــا .إذ إن ه ـ ـ ــؤالء الـ ــذيـ ــن تـبـلــغ
نـسـبـتـهــم ن ـحــو ٪٣٥ م ــن سـجـنــاء
ُ
لـبـنــان ،ينقسمون إل ــى فـئــات تجمع
على طلب العفو .وواحدة من أبرزها
مجموعة السجناء الـســوريــن التي
تطالب بتطبيق املعاهدة مع سوريا
وت ـس ـل ـي ـم ـهــم إل ـ ــى دولـ ـتـ ـه ــم ل ـق ـضــاء
العقوبة هناك ،طمعًا بمرسوم عفو
قــريــب قــد يـصــدره الــرئـيــس الـســوري
بـشــار األس ــد أس ــوة بمراسيم العفو
السابقة.

حال السجناء ليس أفضل من ذويهم.
فقد اتصل عدد من أهالي السجناء،
الــذيــن يــأكـلـهــم الـقـلــق عـلــى أبـنــائـهــم،
ب ــ«األخ ـب ــار» ،متحدثني عــن انقطاع
ـان
ال ـت ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي ع ــن عـ ــدة م ـب ـ ٍ
داخل السجن جراء عطل لم يتمكنوا

م ــن إص ــاح ــه بـ ـع ــد .وذكـ ـ ــر األه ــال ــي
أن أبـنــاء هــم الـسـجـنــاء يعيشون في
ظــروف صعبة ،جــراء غياب التدفئة،
خـ ـ ـ ــال م ـ ــوج ـ ــة الـ ـصـ ـقـ ـي ــع األخـ ـ ـي ـ ــرة
وانعدام املاء الساخن لالستحمام.
األزم ــة ليست فــي السجون وحــدهــا.

ّ
إذ إن نظارات التوقيف ليست أفضل
ً
ح ـ ــاال .ل ـحــد اآلن ل ــم ي ـصــدر أي ق ــرار
شجاع بإفراغ النظارات التي تعتبر
تـهــديـدًا حقيقيًا قــد ينقل الـفـيــروس
إل ــى املــوقــوفــن ومـنـهــم إل ــى آخــريــن،
وخاصة القوى األمنية.
(مروان طحطح)

م ـ ـئـ ــات امل ـ ــوق ـ ــوف ـ ــن ف ـ ــي ال ـ ـن ـ ـظـ ــارات
مـسـجــونــون بـمــوجــب جـنــح وجــرائــم
م ــرت ـك ـب ــة ال تـ ــوجـ ــب الـ ـت ــوقـ ـي ــف فــي
هـ ـ ـك ـ ــذا ظـ ـ ـ ـ ــروف تـ ـ ـم ـ ـ ّـس ب ـح ـي ــات ـه ــم.
ُ ّ
فـلـمــاذا ال تـعــلــق الـعـقــوبــة أو يصدر
قــرار قضائي بترك املوقوفني بسند
إقامة؟ كيف يمكن تخفيف االكتظاظ
في الوقت الــذي ال يــزال فيه القضاة
يــأخــذون إجـ ــراءات مـتـشــددة؟ إخــاء
سـبـيــل شـخـصــن أو أك ـث ــر ل ــن يغير
فـ ــي امل ـ ـعـ ــادلـ ــة ،إذا لـ ــم يـ ـك ــن ال ـ ـقـ ــرار
واضحًا بإفراغ السجن أو ترك نصف
الـسـجـنــاء عـلــى األقـ ــل .كــذلــك أش ــارت
امل ـع ـل ــوم ــات ع ــن وجـ ـ ــود تــوج ـي ـهــات
للنيابات العامة بعدم التوقيف أو
الطلب بإخالء املوقوفني على اعتبار
أن الـتــوقـيــف االحـتـيــاطــي اسـتـثـنــاء،
ب ـي ـن ـمــا الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى الـ ـح ــري ــة هــو
األســاس ،وخاصة في هذه الظروف.
وكـشـفــت م ـص ــادر خــاصــة أن رئـيــس
ٌ
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال ع ـ ــون ج ــاه ــز
لتوقيع قــوانــن عفو خــاص اسمية،
ـدودة لـتـطــاول
إال أن ـهــا سـتـكــون م ـح ـ ّ
ب ـع ــض امل ــرض ــى واملـ ـس ــن ــن .وأكـ ــدت
املـ ـص ــادر أنـ ــه إلـ ــى الـ ـي ــوم ل ــم ُيـبـحــث
العفو العام.
ّ
ي ـشــكــل ال ـف ـي ــروس ت ـه ــدي ـدًا حقيقيًا
ّ
للسجناء املــرضــى وك ـبــار ال ـســن في
حـ ــال أص ــاب ـه ــم .وفـ ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق،
أع ــدت لجنة الئـحــة بــاملــرضــى الــذيــن
يـعــانــون داخ ــل الـسـجــون ،ب ـنـ ً
ـاء على
طـلــب وزي ــر الــداخـلـيــة محمد فهمي،
ل ـت ـخ ـل ــص إلـ ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ــود ن ـ ـحـ ــو 250
سجينًا معرضني للخطر الجدي في
ح ــال الـتـقــاطـهــم ال ـف ـيــروس .وكشفت
امل ـصــادر أن ورش ــة انطلقت لــدراســة
م ـل ـف ــات ال ـس ـج ـن ــاء ،م ـش ـي ــرة إل ـ ــى أن
عــددًا من قضاة التحقيق والنيابات
ال ـعــامــة ب ــاش ــروا بـبـعــض اإلج ـ ــراءات
إلـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــا ،وال س ـي ـم ــا ال ـت ــواص ــل
مـ ــن خ ـ ــال الـ ــوات ـ ـسـ ــاب والـ ــ«فـ ـي ــدي ــو
كونفرنس» مع املوقوفني.
امل ـت ـخ ـص ــص فـ ــي إدارة الـ ـسـ ـج ــون،
الـ ــزم ـ ـيـ ــل عـ ـم ــر ن ـ ـشـ ــابـ ــة ،يـ ـقـ ـت ــرح أن
ُيخلى سبيل آالف السجناء .أي قرار
لـتـحـقـيــق ذلـ ــك ،س ـي ـكــون إجـ ـ ـ ً
ـراء غير
ق ــان ــون ــي ،لـكـنــه إج ـ ــراء اسـتـثـنــائــي».
وك ـشــف نـشــابــة أن ــه «ي ـج ــري البحث
عــن اإلط ــار القانوني الـعــام والـعــادل
لتنفيذه من دون فتح مجال بطريقة

عـشــوائـيــة لــاسـتـنـســابـيــة» .أض ــاف:
«أن ـ ـ ــا قـ ـل ــق كـ ـثـ ـيـ ـرًا ولـ ـس ــت مـطـمـئـنــا
وأس ـع ــى إلص ـ ــدار إج ـ ـ ــراءات بــأســرع
ً
وقت .أنا خائف فعال على السجناء،
ول ــديـ ـن ــا اكـ ـتـ ـظ ــاظ خـ ــانـ ــق» .وأش ـ ــار
ّ
نشابة إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا
عـ ـق ــده الـ ـث ــاث ــاء امل ـق ـب ــل بـ ــن وزي ـ ــرة
العدل ووزير الداخلية واملدير العام
لـلـسـجــون ف ــي لـبـنــان لـتـقــديــم خطط
تتضمن إج ــراءات وقائية للسجون.
ّ
وكـ ـش ــف أن ال ـ ـقـ ــوى األمـ ـنـ ـي ــة قــامــت
األسـبــوع املــاضــي بتعقيم السجون،
ّ
ـاف» ،بل
لكنه اعتبر أن «ذل ــك غير ك ـ ٍ
يـ ـج ــب وضـ ـ ــع م ـ ــذك ـ ــرات تــوج ـي ـه ـيــة.
واملطلوب إخــاء سبيل نحو  4آالف
س ـج ــن ،ألن ال ـس ـجــون الـلـبـنــانـيــة ال
تصلح إليواء أكثر من  3آالف سجني،
فـيـمــا هــي ت ـضـ ّـم ال ـيــوم نـحــو  7آالف
مـحـكــوم وم ــوق ــوف .ويـسـتـحـيــل ،في
ظ ـ ــروف ال ـس ـج ــون ال ـح ــال ـي ــة ،ال ـق ـيــام
ب ــأي إج ـ ـ ــراءات وقــائ ـيــة ت ـح ــول دون
االنتشار السريع لـ«كورونا».
ورأى ن ـشــابــة أنـ ــه ي ـجــب ع ـلــى قــوى
األم ــن والـسـلـطــات القضائية العمل
إليجاد صيغة لتخريج إخالء سبيل
ً
السجناء في أقرب وقت ،قائال« :نعم
أنــا أطـلــب املستحيل ،لكن فــي وضع
استثنائي يهدد كل الناس ،يجب أن
نفعل املستحيل إلنقاذهم ،وال سيما
أن الـقـضـيــة تـتـعـلــق بـحـيــاة ه ــؤالء».
يستعيد الخبير الجنائي مــا جرى
ف ــي إي ـط ــال ـي ــا ،م ـش ـي ـرًا ال ـ ــى ح ـصــول
ثورة في  ٢٧سجنًا ،توفي فيها قرابة
عشرة سجناء جراء هذا التمرد الذي
ان ــدل ــع ب ـع ــد وفـ ـ ــاة أشـ ـخ ــاص داخ ــل
السجن بسبب فيروس كورونا.
ّ
تجدر اإلش ــارة إلــى أن عــددًا من دول
ال ـعــالــم ل ـجــأت إل ــى إص ـ ــدار ع ـفــو عن
آالف السجناء ،ما أدى إلى إفراغ عدد
كبير من السجون خوفًا من انتشار
فيروس كورونا في صفوفهم .فماذا
ينقص الـحـكــومــة اللبنانية لتحذو
حذوها ،بدافع إنساني وحرصًا على
حياة املئات من السجناء والعناصر
األم ـ ـن ـ ـيـ ــة ،م ـ ــع الـ ـ ـح ـ ــرص عـ ـل ــى ع ــدم
التفريط بالحقوق الشخصية وعدم
اإلفراج ّ
عمن تلطخت أيديهم بالدماء
ّ
أو ارتـ ـكـ ـب ــوا جـ ــرائـ ــم تـ ـم ــس ب ــاألم ــن
الـقــومــي ،وعـلــى رأس ـهــا الـتـعــامــل مع
العدو اإلسرائيلي؟

المضمونون محرومون من أدوية األمراض المستعصية!
إيلي الفرزلي
ي ـ ـفـ ــوق ع ـ ـ ــدد امل ـ ـصـ ــابـ ــن ب ــالـ ـس ــرط ــان
واألم ـ ـ ـ ـ ــراض امل ـس ـت ـع ـص ـيــة امل ـس ـج ـلــن
في الضمان ،العشرة آالف فــرد .أغلب
هـ ــؤالء ص ــار م ـه ــددًا ب ـتــوقــف ال ـع ــاج،
لعدم قدرته على الحصول على الدواء.
إعــان التعبئة العامة وإغــاق مكاتب
ّ
الضمان االجتماعي عطال آلية تقديم
ّ
الفواتير ودفعها ،فتعطلت آلية شراء
املرضى لألدوية من الصيدليات.
ع ـم ـل ـي ــا ،وم ـ ــع اف ـ ـتـ ــراض أن األغ ـل ـب ـيــة
الساحقة مــن املــرضــى تـقـ ّـدم الفواتير
شـهــريــا إلــى الـضـمــان (مـعـظــم األدوي ــة
تستهلك خالل شهر) ،فإن من تال موعد
تقديم فاتورته تاريخ إعــان التعبئة
العامة في  ١٥آذار ،يعيش اليوم على
أمل عدم حصول مضاعفات من ّ
جراء
توقفه عن تناول الــدواء .تلك املعادلة،
تحتم اإلس ــراع فــي إيـجــاد حــل يسمح
بمعاودة هؤالء الحصول على العالج.
ثمة فئة أخــرى من املرضى ،هم الذين
ّ
قدموا فواتيرهم إلــى مراكز الضمان،
ثم جاء اإلقفال ليحول دون حصولهم
ّ
عـ ـل ــى قـ ـيـ ـمـ ـتـ ـه ــا .تـ ـل ــك ال ـ ـف ـ ـئـ ــةُ ،ح ــل ــت
مشكلتها ،إذ شرع الضمان االجتماعي
ب ــإن ـج ــاز امل ـع ــام ــات وت ـص ـف ـي ـت ـهــا ،ثــم
تحرير الشيكات بقيمتها .وقــد بدأت

امل ــراك ــز امل ـع ـن ـيــة ب ــإب ــاغ امل ـض ـمــونــن،
أصحاب «الحاالت الخاصة» ،بوجوب
ّ
الحضور لتسلم شيكاتهم ،مع مراعاة
إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات وقـ ــائ ـ ـيـ ــة ،ت ـش ـم ــل ت ـحــديــد
مواعيد متباعدة ،والحد من االختالط
ب ـ ـ ــن املـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــون ـ ــن ،وب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــم وبـ ــن
املوظفني .يقول املدير العام للضمان
محمد كركي لـ«األخبار» إنه وفق هذه
ُ
اآللية ،فإن كل الفواتير التي استلمت
قبل حالة التعبئة ،ستدفع ألصحابها
مع نهاية األسبوع الحالي.
تبقى مشكلة من يريد تقديم الفواتير.
ُ ّ
تلك لم تحل بعد ،لكن كركي يعد بأنه
مــع نهاية األسـبــوع أيضًا ستكون قد
وجدت طريقها إلى الحل ،بما يسمح
ل ـل ـمــرضــى ب ـم ـع ــاودة ال ـح ـص ــول عـلــى
أدويتهم.
مــن الـحـلــول املـقـتــرحــة ،وال ـتــي يسعى
إليها الضمان هي الربط اإللكتروني
م ــع ال ـص ـيــدل ـيــات ،وبــال ـتــالــي تـحــويــل
املـ ـع ــامـ ـل ــة م ـ ــن ي ـ ــد امل ـ ــري ـ ــض إل ـ ـ ــى يــد
الصيدلية ،بحيث يحصل األول على
دوائه من الصيدلية ،ثم تعمد األخيرة
إل ــى تـقــديــم ال ـف ــات ــورة إلـكـتــرونـيــا إلــى
الـضـمــان .بحسب مسؤولي الضمان،
فإن الصندوق جاهز تقنيًا للمباشرة
ب ـهــذه اآلل ـيــة فـ ــورًا .ل ـكــن ،عـنــدمــا طــرح
األم ــر عـلــى نـقـيــب الـصـيــادلــة تـبــن أن

امل ـش ـك ـل ــة ل ـي ـس ــت ت ـق ـن ـي ــة ،بـ ــل تـتـعـلــق
بـ ـع ــدم ث ـق ــة ال ـص ـي ــدل ـي ــات بــال ـض ـمــان
االجتماعي ،وبإمكانية حصولها على
مستحقاتها في الوقت املحدد.
ذل ــك األم ــر ك ــان م ـحــور اجـتـمــاع عقده
ك ــرك ــي م ــع ن ـق ـيــب ال ـص ـي ــادل ــة غ ـســان
األمـ ــن ف ــي ن ـهــايــة األسـ ـب ــوع املــاضــي،
لـكــن نتيجة االج ـت ـمــاع كــانــت سلبية.
فقد ّ
عبر األمني عن رفض النقابة لهذه
اآلل ـيــة ،بحجة عــدم ق ــدرة الصيدليات
على ّ
تحمل ثمن أدويــة باهظة الثمن،
إلـ ــى أن ي ـحــن م ــوع ــد ال ـت ـح ـص ـيــل من
الضمان .يقول األمــن لــ«األخـبــار» إن
«امل ـس ـت ــوردي ــن ي ـع ـطــون ف ـت ــرة سـمــاح
للصيدلي لـيــدفــع ،إال أن ه ــذه الـفـتــرة
ل ـي ـســت ط ــويـ ـل ــة .وب ــال ـت ــال ــي ال يـمـكــن
ل ـل ـص ـيــدل ـيــة أن ت ـت ـح ـمــل دف ـ ــع ع ـشــرة
ماليني شهريًا ،على سبيل املـثــال ،ثم
االنتظار إلى حني يدفع لها الضمان.
ذل ــك سـيـضــع الـصـيــدلـيــات الـصـغـيــرة
أمام احتمالني ،إما اإلفــاس أو توقف
املستورد عن التعامل معها ،في حال
تأخرت عن الدفع».
ب ــال ـن ـس ـب ــة إل ـ ـ ــى نـ ـقـ ـي ــب الـ ـصـ ـي ــادل ــة،
«األمـ ـ ـ ــر مـ ـحـ ـس ــوم .ال ي ـم ـك ــن ل ـل ـق ـطــاع
أن يـتـحـمــل ال ـب ـيــع ب ــال ــدي ــن» .ول ــذل ــك،
هـ ــو س ـب ــق أن اقـ ـ ـت ـ ــرح ،ل ـي ـب ـصــر ه ــذا
االق ـتــراح ال ـنــور ،أن يـبــرم االت ـفــاق بني

الـ ـضـ ـم ــان وامل ـ ـس ـ ـتـ ــورديـ ــن مـ ـب ــاش ــرة،
ب ـم ــا ي ـس ـمــح ل ـل ـص ـيــدلــي ع ـن ــده ــا ب ــأن
يكتفي بــالـحـصــول عـلــى جعالته من
املــريــض ،فيما يتم االت ـفــاق على آلية
يدفع عبرها الضمان املــال للشركات
امل ـس ـت ــوردة .أث ـن ــاء ال ـل ـقــاء ال ــذي جمع
كركي مع األمني ،اتصل األخير بنقيب
م ـ ـس ـ ـتـ ــوردي األدوي ـ ـ ـ ـ ــة كـ ــريـ ــم جـ ـب ــارة
ل ـي ـس ــأل ــه رأي ـ ـ ـ ــه .كـ ـ ــان ج ـ ـ ــواب األخـ ـي ــر
سـلـبـيــا .نـظــريــا ،لــم يـنـتــه الـنـقــاش في
املـســألــة بـعــد ،إذ ُيـتــوقــع أن ُيستكمل
عبر لقاء يجمع كركي وجـبــارة خالل
األيام املقبلة.
لكن مع ذلك ،فقد أبلغ نقيب مستوردي

كركي :مع نهاية
األسبوع سيحصل
المصابون بأمراض
مزمنة على األدوية

األدوي ــة «األخ ـبــار» أن الـشــركــات ،كما
الصيدليات ال يمكنها أن تتحمل بيع
دواء ملــريــض واح ــد أو اثـنــن بالدين،
ّ
تتحمل البيع بالدين
فإنها ال يمكن أن
مل ـئ ــات ال ـص ـيــدل ـيــات ،وبــال ـتــالــي آالف
املرضى.
خـ ـلـ ـفـ ـي ــة ال ـ ـن ـ ـق ـ ــاش ب ــالـ ـن ـ ـس ـ ـب ــة إل ـ ــى
امل ـس ـتــورديــن ،كـمــا ال ـص ـيــدل ـيــات ،هي
ع ــدم الـثـقــة بــالـضـمــان وال ـت ـخــوف من
ّ
احتمال أن يتخلف عن الــدفــع .ولذلك
ي ـق ـت ــرح األم ـ ـ ــن ،ع ـل ــى س ـب ـيــل املـ ـث ــال،
أن ي ـع ـمــد ال ـض ـم ــان إلـ ــى االتـ ـف ــاق مع
املستوردين على دفع سلفة أو ضمان
م ــال ــي ،يـسـمــح لـلـشــركــات بــالـحـصــول
على مستحقاتها ،في حال التأخر عن
ً
الــدفــع .ال يمانع كركي حــا كـهــذا ،إذا
كان ممكنًا قانونًا .يقول إن الصندوق
مــرتــاح مــالـيــا ،وقـ ــادر عـلــى تلبية كل
املطالبات املالية املتوجبة عليه.
هــل يمكن أن يـكــون هــذا االق ـتــراح هو
الحل آلالف املــرضــى الــذيــن ينتظرون
حصولهم على أدويتهم؟ حتى اليوم،
وبـحـســب امل ــوق ــف املـعـلــن م ــن ج ـبــارة،
فــإن مصيره سيكون الـفـشــل .وعليه،
ي ـب ــدو أن ال ـح ــل ل ــن ي ـك ــون سـ ــوى من
ضمن اآلليات املعمول بها حاليًا ،أي
تقديم املريض معاملته إلى الضمان،
ثم انتظار حصوله على ثمن الــدواء.

ذلك يقطع الطريق أمام االستفادة من
األزمة الراهنة للخروج نحو إجراءات
أكـثــر عملية ،تنهي املـعــانــاة اليومية
ل ـل ـم ـض ـمــونــن فـ ــي مـ ــراكـ ــز ال ـض ـم ــان،
وت ـ ــوف ـ ــر عـ ـلـ ـيـ ـه ــم ال ـ ــوق ـ ــت والـ ـجـ ـه ــد
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــدواء ،أسـ ـ ــوة بـمــا
حصل مــع موافقات االستشفاء التي
صـ ــارت ت ـتــم م ــن خ ــال املـسـتـشـفـيــات
مباشرة.
ي ـع ـيــد األم ـ ــن وجـ ـب ــارة ال ـن ـق ــاش إلــى
ّ
يصران على أن الحل
النقطة الصفر.
يـكـمــن ف ــي ال ـض ـم ــان ،أي ع ـبــر إي ـجــاد
آلـيــة تضمن تقديم مــرضــى األم ــراض
امل ـس ـت ـع ـص ـيــة ف ــوات ـي ــره ــم وق ـب ـض ـهــا،
خالل الفترة االستثنائية ،مع اعتماد
أقصى درجات الوقاية.
يقول جبارة إن القصة نشأت نتيجة
خوف موظفي الضمان على أنفسهم
وعلى املضمونني من عدوى كورونا.
وهو إذ يؤكد أن هذا الخوف مشروع،
فإنه يوضح أنه يشمل أيضًا موظفي
 3000ص ـيــدل ـيــة و 3000م ــوظ ــف فــي
ال ـ ـشـ ــركـ ــات «يـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــرون بــأن ـف ـس ـهــم
لتلبية حــاجــات ال ـنــاس» .لــذلــك ،يقول
ّ
نضحي جميعنا ،مع
إن «املطلوب أن
الحرص على أفضل الوسائل املمكنة
ل ـل ــوق ــاي ــة» .ويـ ـس ــأل :ه ــل م ــن الـصـعــب
ّ
يضحون لتسيير
إيجاد  ١٠٠موظف

معامالت مرضى السرطان واألمراض
املستعصية في  ١٠مراكز للضمان؟
بالنتيجة ،يبدو أنــه لن يكون هنالك
ح ــل آخ ـ ــر ،ف ــي ظ ــل خ ـش ـيــة ال ـشــركــات
ّ
وال ـص ـي ــدل ـي ــات م ــن ت ـخ ــلــف ال ـض ـمــان
ع ــن ال ــدف ــع ،وال ـت ــي ال تـنـفــع مـعـهــا كل
الـتـطـمـيـنــات ال ـتــي يـحـصـلــون عليها.
ولــذلــك ،يعلن كركي أنــه فــي حــال عدم
نـ ـج ــاح الـ ـحـ ـل ــول األخ ـ ـ ـ ــرى ،لـ ــن ي ـكــون
ه ـنــالــك ب ــدي ــل ع ــن إع ـ ــادة ف ـتــح بعض
مــراكــز الـضـمــان السـتـقـبــال مـعــامــات
مرضى األمراض املستعصية.
ت ـل ــك أزم ـ ــة قـ ــد ت ـن ـق ـضــي خ ـ ــال أي ـ ــام،
لـكــن أح ـدًا ال يضمن تـجــددهــا مــع كل
م ـنــاس ـبــة .هـ ــذه امل ـ ــرة كـ ــان امل ـصــابــون
بــاألمــراض املستعصية هم الضحية،
وف ــي امل ـ ــرة امل ـق ـب ـلــة ق ــد ي ـك ــون آخ ــرون
ال ـض ـح ـي ــة .تـ ـج ــدد األزم ـ ـ ـ ــات س ـي ـكــون
ح ـت ـم ـي ــا طـ ــاملـ ــا أن ال ـ ـحـ ــق ب ــال ــرع ــاي ــة
الصحية غير مصان ،وطاملا أن الناس
مرتهنون ملؤسسات تبتغي الربح .مع
كل تجربة يتضح أن الــدولــة ال يمكن
أن تبقى مستقيلة مــن واجباتها في
تــأمــن ال ــرع ــاي ــة الـصـحـيــة املـتـســاويــة
للجميع .أي أمــر آخــر ،سيعني تكرار
تجربة وضع فئات ضعيفة بني حدي
املـعــانــاة مــن امل ــرض واملـعــانــاة لتأمني
العالج ،وذلك موت يسبق املوت.

ّ
كمامات
«فلسطينية»
في المخيمات

تقوم مجموعة من الناشطين في معمل للخياطة في ّ
مخيم برج البراجنة
ّ
ّ
الفلسطينية في لبنان .المبادرة
بإعداد كمامات لتوزيعها على المخيمات ُ
الكاريكاتور ماهر الحاج ،تنتج نحو  50ألف كمامة يوميًا،
بتمويل من
رسام ّ
ّ
ّ
المخيمات.
الكوفية ،وتوزع مجانًا على سكان
بنقشة
(تصوير هيثم الموسوي)

ّ
طب األسنان «األكثر خطورة»
رضا صوايا
مـ ـ ــن جـ ـمـ ـل ــة ال ـ ـس ـ ـلـ ــوك ـ ـيـ ــات ال ـ ـجـ ــديـ ــدة
ال ـت ــي فــرض ـهــا ف ـي ــروس ك ــورون ــا على
الـبـشــر طــريـقــة تــواصـلـهــم م ــع األط ـبــاء
وال ـح ـص ــول ع ـلــى امل ـعــاي ـنــة والــوص ـفــة
ع ـبــر ال ـه ــات ــف .ق ــد ي ـب ــدو األم ـ ــر عــاديــا
فــي بعض ال ـحــاالت ،إال أنــه فــي حــاالت
ً
كألم األسـنــان ،مثال ،قد يعني أن على
املريض أن يتحمل األوجــاع «فــي حال
لــم تـكــن ح ـ ـ ّ
ـادة» ،نــاهـيــك عــن أن بعض
األدوية التي كانت تستخدم للتخفيف
من اآلالم بات استعمالها ممنوعًا نظرًا
ال ــى آث ــاره ــا ال ـس ـل ـبـ ّـيــة ع ـلــى املـصــابــن
بفيروس «كورونا».
وف ـ ـ ــي إحـ ـص ــائـ ـي ــة نـ ـش ــرتـ ـه ــا ج ــري ــدة
«نيويورك تايمز» أخيرًا ،استنادًا إلى
بيانات وزارة العمل األميركية،
قاعدة ّ
فـقــد ُصــنـفــت مهنة طــب األس ـن ــان على
أنـهــا «األكـثــر خـطــورة» لجهة إمكانية
تعرض من يزاولها اللتقاط الفيروس.
إذ إن املسافة بني طبيب األسنان وفم
امل ــري ــض قــري ـبــة ج ـ ـدًا وال ت ـت ـع ـ ّـدى في
بعض األح ـيــان الـعـشــرة سنتيمترات،
مــع مــا يعنيه ذلــك مــن احـتـمــال انتقال
العدوى من اللعاب ورذاذ الهواء واملاء
املستعمل أثناء عملية الحفر.
ف ــي ظ ــل ذل ـ ــك ،ي ـص ـبــح م ـف ـهــومــا م ــدى
االن ـع ـك ــاس ال ـس ـل ـبــي ل ـل ـف ـيــروس عـلــى
أطباء األسنان وطريقة تعاطيهم مع
املــرضــى .لكن ما يصعب إيجاد مبرر
له هو تحذير نقابة أطباء األسنان في
لبنان األطباء من اإلدالء بأي تصريح
إعــامــي ح ــول مـمــارســة املـهـنــة وطــرق
الوقاية قبل أخذ موافقتها ،كما لو أن
الظروف التي نعيشها تحتمل «ترف»
الـبـيــروقــراطـيــة فــي وق ــت تـعـ ّـد فـيــه كل
مـعـلــومــة مـهـمــة وق ــد تـســاعــد املــرضــى

ع ـلــى تـحـســن ط ــرق وقــاي ـت ـهــم وال ـحـ ّـد
م ــن ّ أوج ــاعـ ـه ــم .ف ـع ـلــى س ـب ـيــل امل ـث ــال،
تـمــنــت الـنـقــابــة عـلــى األط ـب ــاء «حـصــر
الـ ـع ــاج ــات ف ــي الـ ـعـ ـي ــادات ب ــاألع ـم ــال
الـطـبـيــة ال ـطــارئــة وال ـض ــروري ــة فـقــط»،
مــن دون أي تفصيل .فما هــو تعريف
ال ـ ـحـ ــالـ ــة الـ ـطـ ـب ـ ّـي ــة الـ ـ ـط ـ ــارئ ـ ــة؟ وك ـي ــف
ل ـل ـمــريــض أن ي ـع ـلــم إن ك ــان ــت حــالـتــه
طارئة ،وخصوصًا أن أي ألم قد يكون

لم ّ
تفصل نقابة ّأطباء
األسنان في ماهية
«الحاالت الطارئة»

طارئًا بالنسبة إليه؟
ي ـشــرح طـبـيــب أس ـن ــان ل ــ«األخ ـب ــار» أن
ً
«ال ـس ـل ـطــات الـطـبـ ّـيــة الـفــرنـسـيــة ،مـثــا،
عـ ّـرفــت ال ـحــاالت الـطــارئــة بااللتهابات
ّ
ّ
الحادة ،حاالت النزف
الحادة ،األوجاع
ّ
ال ـحــاد وحـ ــاالت الـتـحــطــم الـنــاتـجــة من
حوادث السير أو السقوط على الوجه.
ونصحت املرضى باالتصال بالطبيب
وم ـحــاولــة فـهــم سـبــل ال ـع ــاج هــاتـفـ ّـيــا.
كما سمحت لألطباء بكتابة الوصفات
إل ـك ـت ــرون ـي ــا» .أمـ ــا ف ــي ح ــال ــة اض ـط ــرار
املــريــض ل ــزي ــارة طـبـيــب األس ـن ــان ،فقد
ٌ
ُ
ضـ ـع ــت ل ـه ــذه ال ــزي ــارة ش ـ ــروط ِعـ ـ ّـدة؛
و ِ
أب ـ ــرزه ـ ــا :أن ي ــأت ــي وحـ ـيـ ـدًا أو بــرف ـقــة
شخص بالغ إذا كان قاصرًا ،وأن يتأكد

الطبيب هاتفيًا من أن املريض ال يعاني
ُ
مــن ع ــوارض تشبه ع ــوارض «كــورونــا
هو أو ُأي من أفراد عائلته ،وأن يقتصر
عـ ــدد املـ ـم ــرض ــات أو املـ ـس ــاع ــدات على
واح ـ ــدة ،وت ــرك مـســافــة زم ـنـ ّـيــة لنصف
ســاعــة ب ــن امل ــواع ـي ــد ،وف ـحــص ح ــرارة
املريض فور دخوله ،واختصار العالج
وح ـصــره ب ــال ـض ــروري .أم ــا الـعــاجــات
األخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،ك ــالـ ـتـ ـجـ ـمـ ـي ــل وال ـ ـت ـ ـقـ ــويـ ــم،
فيفترض تأجيلها إال في حال حصول
ضـ ــرر ي ـس ـتــدعــي االت ـ ـصـ ــال بــالـطـبـيــب
يعطي اإلرشادات هاتفيًا ملعالجة
الذي
ّ
العطل مؤقتًا.
ويـ ـش ــدد ال ـط ـب ـيــب ع ـلــى أنـ ــه ف ــي ضــوء
الظروف الراهنة ،على الجميع الحرص
ع ـلــى االس ـت ـم ــرار ف ــي عـمـلـ ّـيــة «صـيــانــة
الـ ـف ــم» ال ـت ـق ـل ـيـ ّ
ـديــة ك ـت ـفــريــش األس ـن ــان
ُ
وتفادي مضغ مأكوالت تعتبر خطرة
قـ ـ ــد تـ ـ ـ ـ ــؤدي الـ ـ ـ ــى تـ ـحـ ـطـ ـي ــم الـ ـ ــزرعـ ـ ــات
والـتـلـبـيـســات وأجـ ـه ــزة ال ـت ـقــويــم .كما
ينصح بمضمضة الفم بسائل الـ H202
أو ال ـ  eau oxygenéeبعد تذويبها مع
قليل من املــاء ألنه يساعد في محاربة
الكورونا.
وفـ ــي م ــا يـتـعـلــق ب ـ ــاألدوي ـ ــة ،ل ـفــت الــى
إم ـكــان اسـتـعـمــال امل ـض ــادات الـحـيـ ّ
ـويــة
وم ـ ـخ ـ ـف ـ ـضـ ــات ال ـ ـ ــوج ـ ـ ــع كـ ــال ـ ـب ـ ـنـ ــادول
ومشتقاته ،وتفادي مضادات االلتهاب
( )anti inflammatoiresكـمـشـتـقــات ال ـ
 ibuprofenوالـ  ،cortisoneبعدما لوحظ
تدهور أحــوال مرضى الكورونا الذين
تـ ـع ــاط ــوا ه ـ ــذه امل ـ ـ ـضـ ـ ــادات ،ع ـل ـمــا ب ــأن
االلـتـهــاب ( )inflammationبـحـ ّـد ذات ــه،
ُيعتبر وسيلة دفــاع يقوم بها الجسم
( ،)infectionما يعني
ملحاربة العدوى ُ ّ
أن ه ـ ــذه األدويـ ـ ـ ــة ت ـخ ــف ــف م ــن مـنــاعــة
الجسم ...وهــذا آخــر ما يريده الجميع
في زمن الوباء.
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على الغالف

أميركا تقاوم العزل

أوروبا تواصل كفاحها في وجه «كورونا»

لندن تتوقع إغالقًا ألشهر

عدد الضحايا قد يصل إلى  200ألف
ّ
تميل الكفة في الواليات املتحدة إلى
ـالــك
ـاش االق ـت ـص ــاد املـتـهـ ِ
أول ــوي ــة إن ـع ـ ِّ
بلد بات ُيمثل بــؤرة انتشار وباء
في ٍ
«كورونا» عامليًا ،على حساب ضمان
الـصـ ّـحــة ال ـعــامــة .الــرئـيــس األمـيــركـ ّـي،
دونالد ترامب ،كــان سباقًا إلــى تبني
األولوية االقتصادية حني قال بشكل
واضح ،األسبوع املاضي ،إن بلده «لم
َ َ
ُ
رج َمت
ُينب ُليغلق» .اإلشارة األخيرة ،ت
ِ ّ
ف ــي ن ـهــايــة األس ـ ـبـ ـ َـوع ،ع ـنــدمــا تـخــلــى
عزل على والية
ترامب عن قراره فرض ٍ
نـ ـي ــوي ــورك وأجـ ـ ـ ــزاء ِمـ ــن ن ـيــوج ـيــرزي
وكونيتيكت في إطار مكافحة انتشار
الوباء الذي ّ
تسبب في وفاة ما يزيد
ع ـل ــى  2,300شـ ـخ ــص ،مـ ــن إج ـم ــال ــي
ّ
 136أل ـ ــف إص ــاب ــة مـ ــؤكـ ــدة (نـصـفـهــا
فــي ن ـي ــوي ــورك) ،وس ــط ت ـحــذيــرات ِمــن

تقترب المعدات الطبية
من النفاد في واليات نيويورك
وميشيغان ولويزيانا
بـلــوغ عــدد الــوفـيــات الـ ــ 200أل ــف .قـ ٌ
ـرار
ج ــاء نتيجة ان ـت ـقــادات وص ـفــت خطة
الرئيس بـ«غير العملية» ،ومن شأنها
ُ
أن تـسـ ّـبــب الـفــوضــى فــي مـنـطـقــةٍ تـعـ ُّـد
امل ـحـ ّـرك االقـتـصــادي لـشــرق ال ـبــاد ،إذ
ً
ت ـض ـ ّـم  %10م ــن ال ـس ـك ــان ،ف ـض ــا عن
كــونـهــا ت ـ ّ
ـدر ِ %12م ــن الـنــاتــج املحلي
اإلجمالي.
واس ـت ـع ــاض ال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي عن
قرار العزل ،بالطلب إلى مركز مراقبة
َّ
األمراض ،السلطة املكلفة الصحة على
بيان «حــازم»
املستوى الوطني ،نشر
ٍ
ي ـ ـحـ ـ ّـد ِمـ ـ ــن الـ ـتـ ـنـ ـق ــات لـ ـل ــدخ ــول إل ــى
الواليات الثالث أو الخروج منها ،لكن
مــن دون أن يغلق ال ـحــدود .وبالفعل،
ســارع املركز إلى نشر بيان مقتضب،
ـورك
ي ـط ـل ــب فـ ـي ــه ِمـ ـ ــن «س ـ ـكـ ــان نـ ـي ــوي ـ ُّ
ونيوجيرزي وكونيتيكت فورًا تجنب
أي سفر غير ضــروري (داخــل البالد)

(أ ف ب)

في األيام الـ 14املقبلة بمفعول فوري».
ً
ب ــذل ــك ،أن ـهــى ت ــرام ــب جـ ــدال ن ـشــط في
أوساط قادة نيويورك الذين فوجئوا
ب ــالـ ـق ــرار .وردًا ع ـلــى اح ـت ـم ــال إغ ــاق
حـ ـ ّـدود ال ــوالي ــة ب ـق ــرار ِم ــن واش ـن ـطــن،
ح ــذر حــاكــم ن ـيــويــورك ،أن ــدرو كــومــو،
عبر شبكة «ســي إن إن»ِ ،مــن أن قــرارًا
ّ
قانوني»،
ِمن هذا النوع سيكون «غير
َّ
وشبهه بــ»إعــان حــرب على واليــات»

ّ
االت ـح ــاد ،كــونــه «سـيـشــل االقـتـصــاد»،
و«س ـي ـ ّ
ـؤدي إل ــى صــدمــة فــي األس ــواق
غ ـيــر م ـس ـبــوقــة ف ــي ح ـج ـم ـهــا» .وقـ ــال:
«بصفتي الحاكم ،لن أغلق الحدود»،
مــذك ـرًا ب ــأن ال ــوالي ــات ال ـثــاث أوق ـفــت،
أساسًا ،كل النشاطات غير الضرورية
ودعت سكانها إلى البقاء في بيوتهم.
وعلى املنوال ذاته ،جاء ّ
رد فعل حاكم
ّ
كونيتيكت ،نـيــد المــونــت ،ال ــذي ذكــر

أي ـضــا ب ــأن «ن ـي ــوي ــورك ون ـيــوج ـيــرزي
وج ـن ــوب كــونـيـتـيـكــت ه ــي الـعــاصـمــة
ً
العاملية للتجارة وامل ــال» ،قــائــا« :إذا
كـ ـن ـ َـت تـ ـص ـ ّـر ب ـص ـف ـتــك ال ــرئ ـي ــس عـلــى
تـحــريــك االق ـت ـصــاد ،فـيـجــب أن تنتبه
جيدًا إلى ما تقوله وما ال تقوله».
وفي حني يقترب نفاد املعدات الطبية
غير والية ،حذر أنتوني فاوتشي،
في ِ
ك ـب ـيــر خـ ـب ــراء األمـ ـ ـ ــراض امل ـع ــدي ــة فــي

امل ـع ـه ــد ال ــوط ـن ــي ل ـل ـص ـحــة وال ـع ـضــو
الـ ـب ــارز ف ــي فــريــق ع ـمــل إدارة تــرامــب
ملـكــافـحــة ال ـف ـي ــروسِ ،م ــن إم ـكــان ـيــة أن
يحصد «كوفيد »19-أرواح ما بني 100
إل ــى  200أل ــف ش ـخــص ف ــي ال ــوالي ــات
املـتـحــدة ،مــع «إصــابــة املــايــن» .وقــال
لـ«سي إن إن» إن التوقعات بأن يلقى
نحو مليون أميركي أو أكثر حتفهم
بالوباء «خــارج النقاش تقريبًا ،رغم

أن ـه ــا غ ـيــر مـسـتـحـيـلــة ،لـكـنـهــا تـبـقــى
مستبعدة جدًا جدًا».
ف ــي ه ــذا ال ــوق ــت ،وص ــف حــاكــم والي ــة
م ـي ـش ـي ـغــان ،غــري ـت ـشــن وي ـت ـم ــر ،ال ــذي
أصبحت واليته من بني األسرع لجهة
ّ
تفشي الوباء خصوصًا في املقاطعة
ّ
تضم ديترويت ،بأن ما يحصل
التي
ّ
م ـ ـفـ ــزع بـ ــدرجـ ــة «ت ـ ـم ـ ــزق األح ـ ـش ـ ــاء».
وقـ ــال ل ــ«س ــي إن إن»« :لــدي ـنــا عـ ّـمــال
تـمــريــض ي ــرت ــدون كـمــامــة واحـ ــدة من
ب ــداي ــة دورة عـمـلـهــم ح ـتــى نـهــايـتـهــا،
ال ـك ـم ــام ــات ال ـت ــي ي ـف ـت ــرض أن ت ـكــون
لفحص مــريــض واحـ ــد ...نــريــد بعض
امل ـســاعــدات ّوسـنـحـتــاج إل ــى آالف من
أج ـهــزة ال ـت ـنــفــس» .وف ــي اإلطـ ــار ذات ــه،
ّ
ذكــر رئيس بلدية نـيــويــورك ،بيل دي
بــاس ـيــو ،ب ــأن املــدي ـنــة سـتـحـتــاج إلــى
مئات أخرى من أجهزة التنفس خالل
أي ـ ــام ،وامل ــزي ــد ِم ــن األق ـن ـعــة واملــابــس
ال ـط ـب ـي ــة وإم ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات أخ ـ ـ ــرى ب ـح ـلــول
ال ـخ ــام ــس م ــن ال ـش ـهــر امل ـق ـب ــل ،بينما
جون بيل
لفت حاكم واليــة لويزياناّ ،
إدواردز ،إل ــى أن أج ـهــزة الـتـنــفــس في
نيو أورلينز ستنفد بحلول الرابع من
املسؤولون
نيسان /أبريل« ،وال يعلم ّ
ف ــي ال ــوالي ــة إذا ك ــان ــوا سـيـتـلــقــون أي
أجهزة أخرى من املخزون الوطني».
ِّ
وتسجل البالد كذلك نقصًا في أجهزة
فحص الـفـيــروس ،إذ أعـلــن مسؤولون
كوريون جنوبيون ،أول من أمــس ،أنه
ت ــم م ـنــح الـ ـض ــوء األخـ ـض ــر إلـ ــى ثــاث
شـ ــركـ ــات كـ ــوريـ ــة ج ـن ــوب ـي ــة مـصـنـعــة
مل ـ ـعـ ــدات ف ـح ــص الـ ـفـ ـي ــروس ل ـت ـصــديــر
أجهزتها إلى الواليات املتحدة .وأفادت
وزارة الخارجية الكورية بأن الشركات
التي لم ِّ
تسمها ،حازت موافقة مسبقة
تحت بند االستخدام الطارئ ِمن إدارة
ال ـغــذاء والـ ــدواء األمـيــركـيــة بما يسمح
بـبـيــع املـنـتـجــات فـيـهــا .وق ــال الــرئـيــس
الكوري ،مون جاي إن ،مطلع األسبوع
امل ــاض ــي ،إن ن ـظ ـيــره األم ـي ــرك ــي طـلــب
أجهزة الفحص تلك ،على رغم أن البيت
ّ
يتحدث عن الطلب.
األبيض لم
(األخبار)

في الوقت الذي يتواصل
فيه انتشار وباء «كورونا»
العالم،
في مختلف أنحاء
ّ
وفي أوروبا خصوصًا ،حذر
أحد أهم الخبراء البريطانيين
الذين ّ
يقدمون المشورة إلى
الحكومة ،من أن اإلغالق
قد يستمر أشهرًا ،بينما ّ
أقرت
ّ
الحكومة نفسها بأن العزل
التام قد يتواصل لفترة «ال
بأس بها»
ـواص ــل ف ـي ــروس «كـ ــورونـ ــا» املـسـتـجــد
يـ ّ
ُ ّ
تفشيه فــي أوروب ـ ــا ،حـيــث ت ـعــزز ال ــدول
األك ـ ـثـ ــر ت ـ ـضـ ــررًا ك ـف ــاح ـه ــا ضـ ــد ال ــوب ــاء
ال ـع ــامل ــي ،الـ ــذي ت ـسـ ّـبــب ،ح ـتــى اآلن ،في
أكثر من  32ألف وفاة وأكثر من  700ألف
إصابة في العالم.
ُ
وس ّجل ثلثا الوفيات في أوروبا ،القارة
األك ـثــر مـعــانــاة مــن ال ــوب ــاء ،مــع إحـصــاء
أك ـبــر ع ــدد مـنـهــا ف ــي إيـطــالـيــا (10,779
وف ـ ــاة ب ــزي ــادة أك ـث ــر م ــن  890خـ ــال 24
س ــاع ــة) ،تـلـيـهــا إس ـبــان ـيــا ( 6,606وف ــاة
بزيادة أكثر من  ،)840ثم فرنسا (2,606
وفاة بزيادة حوالى .)350
ُ
وإزاء ت ـفــاقــم ال ــوض ــع ،ت ـضــاعــف ال ــدول
األكـ ـث ــر م ـع ــان ــاة ال ــوس ــائ ــل وال ـت ــداب ـي ــر،
مل ــواجـ ـه ــة ه ـ ــذه األزمـ ـ ـ ــة ال ـص ـح ـي ــة غـيــر
املـسـبــوقــة مـنــذ ق ــرن .وف ــي ه ــذا الـسـيــاق،
أعـلــن رئـيــس ال ـ ــوزراء اإلس ـبــانــي بـيــدرو
س ــانـ ـشـ ـي ــز ،أول م ـ ــن أمـ ـ ـ ــس ،وق ـ ـ ــف كــل
األنشطة االقتصادية «غير األساسية»،
خالل األسبوعني املقبلني .وفي إيطاليا،
أعـلــن رئـيــس ال ــوزراء جوسيبي كونتي
أن ــه سـيـتــم تــوزيــع قـســائــم غــذائـيــة على
األك ـث ــر ف ـق ـرًا واألك ـث ــر ت ـض ــررًا م ــن ج ـ ّـراء
ت ــوق ــف االقـ ـتـ ـص ــاد .وت ـ ـ ّـم ن ـشــر عـنــاصــر
ال ـش ــرط ــة أمـ ـ ــام مـ ـح ــال ال ـس ــوب ــرم ــارك ــت
ف ــي صـقـلـيــة ملـنــع ح ـصــول أع ـم ــال نـهــب،
بـعــدمــا ح ــاول بـعــض الــزبــائــن ال ـخــروج
مــن سوبرماركت حاملني مــواد غذائية
لم يدفعوا ثمنها ،موضحني أنه لم يعد

ّ
لديهم نقود لشراء حاجياتهم .ويبدو أن
الحجر املنزلي بدأ يعطي أولى نتائجه
ف ــي إي ـط ــال ـي ــا ،ح ـي ــث ي ـت ــواص ــل تـبــاطــؤ
انـتـشــار ال ـعــدوى .وق ــال جوليو غاييرا،
مسؤول الصحة في لومبارديا ،املنطقة
األكثر تضررًا في شمال البالد« :نسجل
ف ــي جـمـيــع أق ـس ــام الـ ـط ــوارئ انـخـفــاضــا
(في توافد املرضى) ،وفي البعض منها
يكون (التوافد) طفيفًا ،وفي أخرى أعلى
بكثير».
من جهتها ،تعتزم الحكومة الفرنسية
ّ
األسرة في أقسام اإلنعاش في
رفع عدد
املـسـتـشـفـيــات م ــن خـمـســة آالف إل ــى 14
ألفًا.
كذلك ،يتسارع انتشار الوباء في اململكة
ّ
املتحدة ،حيث تخطت الحصيلة عتبة
ألف وفاة مع تسجيل  260وفاة جديدة
خالل يوم واحد .وحذر رئيس الحكومة
ب ــوري ــس ج ــون ـس ــون ،ف ــي رس ــال ــة كشف
مـكـتـبــه نـ ّـص ـهــا وس ـت ــرس ــل إلـ ــى ثــاثــن
ّ
مليون أســرة في الـبــاد« :نحن نعلم أن
ّ
األمور ستتجه إلى األسوأ ،قبل أن تبدأ
ّ
االلتزام
بالتحسن» ،داعيًا املواطنني إلى ُ
بتعليمات الحجر املـنــزلــي ،ال ــذي أعلن
مساء اإلثنني لثالثة أسابيع.
ّ
يأتي ذلك فيما ّ
أقرت الحكومة بأن العزل
التام قد ّيتواصل لفترة «ال بأس بها»،
بينما حذر خبير بارز من أنه قد يستمر

حتى حزيران .وقال الوزير مايكل غوف
ّ
التنبؤ
لشبكة «بي بي سي»« :ال يمكنني
بشكل دقيق ،لكن الجميع على ما أعتقد
عليهم أن يستعدوا لفترة ال بــأس بها،
ّ
تطبق خاللها هذه اإلجراءات».
غوف استغل املقابلة لتوجيه انتقاد إلى
ال ـص ــن ،حـيــث ظ ـهــرت أول ــى اإلص ــاب ــات
ّ
بـ«كوفيد .»19-وقال إن «بعض التقارير
(األولية) التي وردت من الصني ،لم تكن

ّ
يبدو أن الحجر
المنزلي بدأ يعطي
نتائجه في إيطاليا
حيث يتواصل تباطؤ
انتشار العدوى

واضحة بشأن حجم العدوى وطبيعتها
ومدى إمكانية انتقالها».
م ــن ج ـه ـتــهّ ،
رجـ ــح األسـ ـت ــاذ ف ــي معهد
«إم ـب ـي ــري ــال ك ــول ـي ــدج» ف ــي ل ـن ــدن ،نيل
(أ ف ب)

ف ـيــرغــوســن ،وه ــو ب ــن عـلـمــاء األوب ـئــة
الذين يقدمون املشورة إلــى الحكومة،
في تصريحات إلى صحيفة «صنداي
ت ــاي ـم ــز» ،أن ي ـت ــواص ــل الـ ـع ــزل ألش ـهــر.
وق ـ ـ ـ ــال« :سـ ـيـ ـك ــون ع ـل ـي ـن ــا إب ـ ـقـ ــاء ه ــذه
اإلجـ ـ ـ ــراءات م ـطـ ّـبـقــة ف ــي ن ـظ ــري لـفـتــرة
زمنية ال بأس بها ـ ـ على األرجح حتى
نهاية أيار ،وربما مطلع حزيران ،وأيار
هو االحتمال املتفائل».
خارج القارة األوروبية ،أعلنت السلطات
اإليــران ـيــة ،أم ــس ،ارت ـفــاع ع ــدد الــوفـيــات
إلــى  ،2640بينما أك ــدت أنـهــا ستضطر
إلـ ـ ــى تـ ـم ــدي ــد «ن ـ ـمـ ــط الـ ـحـ ـي ــاة ال ـج ــدي ــد
لبعض الوقت» ملكافحة انتشار الوباء.
وت ـعـ ّـد إي ــران إح ــدى ال ــدول األك ـثــر تــأثـرًا
بفيروس «كورونا» ،حيث أودى املرض
بـحـيــاة  123شـخـصــا ،خ ــال  24ســاعــة،
وفـ ــق م ــا أع ـل ــن امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم وزارة
الصحة كيانوش جهانبور .وأضاف أن
السلطات الصحية سجلت  2901إصابة
جديدة بـ«كوفيد ،»19-خالل يوم واحد،
ما يرفع الحصيلة اإلجمالية إلى 38309
إصــابــات ،وتابع أن هناك  3467مصابًا
حاالتهم «حرجة» ،بينما تعافى 12391
مريضًا.
في هذه األثناء ،أغلقت الصني حدودها
مــؤق ـتــا أم ـ ــام م ـع ـظــم األجـ ــانـ ــب ،وحـ ـ ّـدت
بشكل كبير مــن رحــاتـهــا الــدولـيــة ملنع
انتشار إصابات «مستوردة».
أم ــا روس ـيــا ،الـتــي كــانــت آخ ــر بـلــد كبير
لم َي ّتخذ أي تدابير حجر منزلي ّ
معمم
بعد ،فقد أعلنت أنها ستغلق حدودها
اعتبارًا من الـيــوم ،بعدما أمــرت بإغالق
امل ـط ــاع ــم وم ـع ـظ ــم امل ـت ــاج ــر ق ـب ــل عـطـلــة
تستمر أسبوعًا.
وف ــي ال ــدول األك ـثــر ف ـق ـرًا ،وال سيما في
أف ــري ـق ـي ــا ،يـ ـب ــدو م ــن ال ـص ـع ــب تـطـبـيــق
تــداب ـيــر ال ـحــد مــن الـتـنـقــات ال ـتــي تثير
مــوجــة نـ ــزوح م ــن امل ـ ــدن ،خ ـصــوصــا في
كينيا ومدغشقر.
وف ــي ج ـنــوب أفــريـقـيــا ،أطـلـقــت الـشــرطــة
ال ـ ــرص ـ ــاص امل ـ ـطـ ــاطـ ــي ،أول مـ ــن أمـ ــس،
لـتـفــريــق م ـئــات األشـ ـخ ــاص املتجمعني
أمام متجر في جوهانسبورغ ،مخالفني
تعليمات الحجر.
(األخبار ،أ ف ب)

مدن وأحياء على النموذج اإليطالي :الحريديم ال ينصــاعون
يحيى دبوق

اضطرت وزارة الصحة إلى طباعة منشورات باللغة اليديشية المستعملة لدى الحريديم (أ ف ب)

ال تـ ـلـ ـت ــزم مـ ـ ــدن وأحـ ـ ـي ـ ــاء امل ـت ــدي ـن ــن
اإلســرائـيـلـيــن ف ــي فـلـسـطــن املحتلة
ب ـت ـع ـل ـي ـم ــات وزارة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة إزاء
خ ـطــة احـ ـت ــواء «كـ ــورونـ ــا»؛ النتيجة
أن م ـنــاط ـق ـهــم ت ـح ـ ّـول ــت إلـ ــى مـنــاطــق
مـ ـ ـ ــوبـ ـ ـ ــوءة وش ـ ـب ـ ـي ـ ـهـ ــة بـ ــال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج
اإلي ـ ـطـ ــالـ ــي ،م ـث ــل م ــدي ـن ــة ب ـن ــي بـ ــراك
(شرق تل أبيب) ،أكبر مدن املتدينني
اليهود في العالم .وفق طبيب معاين
فــي أح ــد مستشفيات وس ــط ال ـبــاد،
ك ــل م ــن يــأتــي م ــن ب ـنــي بـ ــراك إلج ــراء
ف ـحــوص ال ـك ــورون ــا «ت ـك ــون نتيجته
إيجابية» .ونقلت القناة الـ 12العبرية
عـ ــن ال ـط ـب ـي ــب قـ ــولـ ــه« :ه ـ ـ ــذه امل ــدي ـن ــة
باتت شبيهة بمدن شمال إيطاليا»،
وتأتي في أعقابها القدس ،وتحديدًا
أح ـيــاء هــا ال ـحــريــديــة ،حـيــث النسبة

الكبرى من حاملي الفيروس.
فــي غـضــون ذل ــك ،ذك ــر تـقــريــر للقناة
الـ ــ 13أن حـفــات ال ــزواج فــي املجتمع
ال ـ ـحـ ــريـ ــدي ،ال ـ ـتـ ــي لـ ــم تـ ـت ــوق ــف رغ ــم
انتشار الفيروس ،تتسبب في جمع
الـ ـح ــري ــدي ــم بـ ــامل ـ ـئـ ــات ،مـ ــع تـحـلـقـهــم
لـلــرقــص الـجـمــاعــي امل ـع ــروف لــديـهــم،
في تجاهل تام إلرشادات «الصحة»،
مقابل فــرض حجر ذات ــي فــي املـنــازل
لغير الحريديم في إسرائيل .وتشير
التقارير املنشورة في اإلعالم العبري،
ب ـج ــان ــب حـ ـف ــات ال ـ ـ ـ ــزواج وال ــرق ــص
الـجـمــاعــي ،إل ــى فـتــح أبـ ــواب شــركــات
ومـ ـح ــال وأسـ ـ ـ ــواق وك ـن ــس وم ـعــاهــد
دينية ومدارس في األحياء الحريدية،
وإن اقتربت الشرطة إلغالقها يتجمع
حولها الحريديم بكثرة ويطردونها.
ووف ـ ـقـ ــا ل ـ ــإذاع ـ ــة الـ ـعـ ـب ــري ــة ،أع ــرب ــت
مـصــادر مـســؤولــة فــي «الـصـحــة» عن

ٍّ
قلقها من تفش كبير جدًا لـ«كورونا»
في مــدن وأحـيــاء حريدية ،من بينها
«مئا شعاريم» و«غيئوال» في القدس
املحتلة ،حيث االكـتـظــاظ كبير جـدًا،
وال ام ـت ـثــال لـتـعـلـيـمــات وتــوجـيـهــات
الـ ــوزارة أو مــا يـصــدر عــن الحكومة،
كـمــا أن ـهــم ال يـبـلـغــون الـسـلـطــات عن
األشخاص الذين يعانون من أعراض
امل ــرض ،علمًا بــأنــه تسكن فــي هذين
الحيني فرقتان حريديتان معاديتان
للصهيونية وال ــدول ــة اإلســرائـيـلـيــة،
هـ ـ ـم ـ ــا «الـ ـ ـفـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــل ال ـ ـ ـيـ ـ ــروشـ ـ ــاملـ ـ ــي»
و«ناطوري كارتا».
أسـ ـب ــاب رفـ ــض ال ـح ــري ــدي ــم االم ـت ـثــال
ل ـ ـ ـ ــإج ـ ـ ـ ــراءات الـ ــوقـ ــائ ـ ـيـ ــة م ـ ـت ـ ـعـ ــددة،
وم ـن ـه ــا مـ ــا ي ــرت ـب ــط ب ــاع ـت ـق ــاد قــائــم
عـلــى أن ال ـف ـيــروس نـفـســه خ ــدع ــة ،أو
أن ال ـلــه يـصـيــب ب ــه ال ــذي ــن يـبـتـعــدون
عــن «الـ ـت ــوراة» ،أو أن ــه نتيجة ذنــوب

اق ـتــرف ـت ـهــا ال ـب ـشــريــة وال ق ـ ــدرة على
م ــواجـ ـهـ ـت ــه .فـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ال ي ـع ــرف
ج ــزء م ــن ال ـحــريــديــم إل ــى اآلن شيئًا
ع ـ ــن ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس وانـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاره ،ألن ـه ــم
يعيشون فــي مجتمعات مغلقة جدًا
وال يتحدثون العبرية بل اليديشية،
أو ألنهم ال يملكون وســائــل تواصل
مع اآلخــريــن ومــع املجتمع الحريدي
األوسع ،بما يشمل الهواتف وأجهزة
الـتـلـفــزة وال ــرادي ــو ،وبطبيعة الـحــال
ال ي ـق ـتــربــون م ــن ال ـص ـحــف ووســائــل
اإلعالم.
لتقريب املشهد أكثر ،ذكرت صحيفة
«مـ ـ ـ ـع ـ ـ ــاري ـ ـ ــف» أن وزارة الـ ـصـ ـح ــة
ق ــررت طـبــاعــة م ـن ـشــورات توجيهية
بــالـيــديـشـيــة ،وه ــي الـلـغــة الــرئـيـسـيــة
املستخدمة في مجتمعات الحريديم،
ما يسمح لهم بالوصول إلى معرفة
املـ ـ ـب ـ ــادئ ال ـت ــوج ـي ـه ـي ــة عـ ــن ك ــورون ــا

وم ــواجـ ـهـ ـت ــه ،ل ـك ــن الـ ـ ـ ـ ــوزارة «ق ـ ــررت
توزيع وثيقة التوجيهات باليديشية
م ــن دون اإلش ـ ــارة إل ــى أن ـهــا ص ــادرة
عن جهة حكومية كي تضمن مسبقًا
أال يرفض قراءتها الحريديم ،ربطًا
بموقفهم الرافض للدولة اإلسرائيلية
وما يصدر عنها» .وثقافة الحريديم
ت ـ ّـول ــي أهـمـيــة كـبـيــرة جـ ـدًا لـلـتــواصــل
االجتماعي وال ـصــاة الجماعية في
ال ـك ـنــس وت ـع ـلــم وت ـع ـل ـيــم «ال ـ ـتـ ــوراة»
فــي املـعــاهــد ،وهــي أولــويــة تسبق أي
اعـتـبــار آخ ــر .وم ــع أن ع ــددًا مــن قــادة
ال ـح ــري ــدي ــم م ــن ال ـح ــاخ ــام ــات طـلـبــوا
إغ ــاق امل ــدارس واملـعــابــد كــي يـحـ ّـدوا
من انتشار كورونا ،فإن تشعبهم إلى
ط ــوائ ــف وم ــذاه ــب وفـ ــرق ال تحصى
م ـن ــع ال ـت ــزام ـه ــم ال ـك ــام ــل بـتـعـلـيـمــات
الحاخامات ،ألن لكل فرقة أو فصيل
حاخامها الخاص.

وي ـتــداول اإلســرائـيـلـيــون على مواقع
الـ ـت ــواص ــل م ـق ـطــع ف ـي ــدي ــو ل ـل ـحــاخــام
ح ــايـ ـي ــم ك ــانـ ـيـ ـفـ ـسـ ـك ــي ،مـ ـ ــن الـ ـتـ ـي ــار
الليتواني لــدى الحريديم ،يؤكد ردًا
ع ـلــى س ـ ــؤال أن ال ـت ـعـ ّـلــم ف ــي املـعــاهــد
ي ـج ــب أن ي ـس ـت ـمــر رغ ـ ــم تــوج ـي ـهــات
«الـصـحــة» .ووفـقــا ملوقع «معاريف»،
واصــل عــدد مــن امل ــدارس فــي مجتمع
الحريديم غير الحسيدي فتح أبوابه
رغم أوامر وزارتــي الصحة واملعارف
ب ـ ـ ــاإلغ ـ ـ ــاق ،م ـ ــع أن ه ـ ـ ــذه املـ ـ ـ ـ ــدارس،
للمفارقة ،أغلقت م ــدارس اإلن ــاث من
دون ال ــذك ــور .ويـعـطــي عميد يشيفا
«ب ــون ــوفـ ـيـ ـت ــش» (م ـ ــدرس ـ ــة ديـ ـنـ ـي ــة)،
الحاخام غيرشني إيدلشتاين ،وهو
م ـع ـهــد ديـ ـن ــي ش ـه ـيــر جـ ـ ـدًا ف ــي بـنــي
ب ــاراك ،أوام ــر بفتح املــدرســة لكن مع
تعليمات للطالب بدراسة «التوراة»
فـ ــي م ـج ـم ــوع ــات أصـ ـغ ــر م ـم ــا كــانــت

عليه .ويقول إيدلشتاين في منشور
وزع في املدينة« :لن يكون هناك من
يأت من
سيتضرر من املرض الذي لم ِ
فــوق (ال ـخــالــق) ،ومـيــزة ال ـتــوراة وكل
قوتها ستحمينا وتنقذنا» ،مضيفًا:
«علينا أن نثق بالله الذي يراقب كل
مخلوقاته ،وإذا صدح صوت األطفال
بالتوراة ،فستكون هذه أكبر حماية
حتى ال يأتي الدمار إلى إسرائيل».
ف ــي وص ــف املــوج ـبــات الـفـعـلـيــة الـتــي
تدفع إلى رفض تعليمات «الصحة»،
قــال عضو مجلس بلدية بني بــراك،
عن حــزب «الليكود» ،يعقوب فيدير،
إن إص ــرار الـقـيــادة الـحــاخــامـيــة على
إبـقــاء امل ــدارس مفتوحة «يــرجــع إلى
االعـ ـتـ ـق ــاد ال ــديـ ـن ــي ب ــأه ـم ـي ــة دراس ـ ــة
الـ ـت ــوراة وق ـ ــدرة ه ــذه ال ــدراس ــة على
رعاية إسرائيل وحماية مواطنيها»،
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :رف ـ ـ ـ ــض الـ ـت ــوجـ ـيـ ـه ــات ال

يـعـنــي مــوق ـفــا سـلـبـيــا م ــن ال ــدول ــة أو
مــن الـعـلــم وال ـط ــب ،فــالـتـلـمــود يشدد
ع ـل ــى أن ال ـع ــال ــم ي ـس ـت ـنــد ف ــي بـقــائــه
إل ــى ث ــاث ــة أشـ ـي ــاء :الـ ـت ــوراة وخــدمــة
الله وأعـمــال الـخـيــر ...دراس ــة الـتــوراة
جانب حاسم في بقاء العالم ،ولهذا
يجد الحاخامات صعوبة في إغالق
املـ ــدارس» .النتيجة هــي ال ـعــودة إلى
نقال عن
ما ورد في تقرير القناة الـً 12
الطبيب الذي قال« :ما يحدث في بني
براك هو تمامًا ما يحدث في إيطاليا.
ت ـق ــري ـب ــا كـ ــل حـ ــريـ ــدي ي ــأت ــي إلج ـ ــراء
فـحــص يـتـبـ ّـن أن ــه مـصــاب بـكــورونــا.
هناك عائالت فتكت بها العدوى مئة
فــي امل ـئــة .يـجــب عـلــى وزارة الصحة
أن تنتقل مــن بيت إلــى بيت إلخــراج
املــرضــى مــن بيوتهم ،وإذا لــم تفعل،
فبعد أسابيع سنراهم يأتون بأعداد
كبيرة».
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رياضة

رياضة

على الغالف

ّ
«حرب» بين االتحاد اإلنكليزي واألندية

الخسارة الكبيرة
تحملتها
أوستراليا كونها
تحتضن سباق
االفتتاح (أ ف ب)

خسائر تفوق الـ 84مليون دوالر

«كورونا» لـ«الفورموال  :»1أنا أسرع!
ّ
انضمت الفورموال  1إلى الئحة ضحايا تفشي وباء
«كورونا» ّحول العالم ،فتلقت ضربة قاضية سريعة
بحكم تعطل انطالق موسمها ،لتبدأ في إحصاء
الخسائر التي ّ
بماليين الدوالرات في واحدة من
ر
تقد
ً
أكثر بطوالت العالم تجارة وأرباحًا
شربل ّ
كريم
ل ـط ــامل ــا ك ـ ــان هـ ـن ــاك اتـ ـه ــام لــريــاضــة
الـفــورمــوال  1بأنها أكـثــر الــريــاضــات
تـسـ ّـبـبــا بــالـتـلــوث ف ــي ال ـعــالــم .وه ــذه
امل ـســألــة ال بـسـبــب امل ـح ــروق ــات الـتــي
تـ ـخ ــرج مـ ــن ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ،بـ ــل بـسـبــب
حـجــم رح ــات الـسـفــر ال ـتــي تقطعها
الفرق ويعيشها املشجعون من أجل
ّ
بلد إلى آخر حيث تجوب
التنقل من ٍ
السباقات القارات املختلفة.
ال ـ ـع ـ ـبـ ــارة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ت ـخ ـت ـص ــر أمـ ـ ـرًا
واحـ ـدًا ،وهــو تحقيق األرب ــاح املالية
أيـ ـنـ ـم ــا ُوج ـ ـ ـ ــدت األرض ال ـخ ـص ـب ــة.
ولـهــذا السبب ومـنــذ نشأتها ذهبت
بطولة العالم للفئة األول ــى لتبحث
ع ــن أوسـ ـ ــع رق ـع ــة ج ـغ ــراف ـي ــة إلق ــام ــة
س ـ ـبـ ــاقـ ــات ـ ـهـ ــا ،وه ـ ـ ـ ــي تـ ـ ـح ـ ـ ّـول ـ ــت ف ــي
العصر الحديث الى رياضة تجارية
بامتياز مــع مــالــك حقوقها السابق
البريطاني بيرني إيكليستون ،الذي
ّ
ـواق
يـعــد «عـ ــراب» االنـفـتــاح عـلــى أس ـ ٍ
ج ــدي ــدة ح ـم ـلــت أرب ــاح ــا ك ـب ـيــرة الــى
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جميع الناشطني فــي أس ــرع رياضة
ّ
في العالم ،وخصوصًا بعدما حطت
طــائــرات الـفــرق فــي م ـطــارات البلدان
ـدان جــديــدة فــي الـشــرق
الـعــربـيــة وب ـل ـ ٍ
األق ـص ــى ،أرادت ب ــدوره ــا الـتـســويــق
ـاح من
لنفسها سياحيًا وجـنــي أربـ ـ ٍ
الرياضة الشعبية.
ل ـكــن ك ــل هـ ــذا تـ ـب ـ ّـدل ع ـش ـيــة ان ـطــاق
موسم  ،2020فكانت الفورموال  1هي
املـتــأثــرة سلبًا هــذه امل ـ ّـرة ،ف ــإذا كانت
ً
ً
وباء أصابها
يومًا عدوة للبيئة ،فإن
فـ ــي مـ ـقـ ـت ـ ٍـل ،وبـ ــاتـ ــت ال ـ ـيـ ــوم ت ـح ــاول
الوقوف على قدميها لترسم طريقًا
مستقبل أفضل.
جديدًا نحو
ٍ

خسائر بالجملة للجميع
سـ ـ ـ ــاعـ ـ ـ ــات ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ت ـ ـف ـ ـصـ ــل ال ـ ـف ـ ــرق
والـ ـس ــائـ ـق ــن عـ ــن ال ـ ـضـ ــوء األخـ ـض ــر
الن ـ ـطـ ــاق مـ ــوسـ ـ ٍـم ج ــدي ــد مـ ــن حـلـبــة
مـلـبــورن فــي أوس ـتــرال ـيــا ،لـكــن هناك
ظـهــر ق ــرار إل ـغــاء الـسـبــاق مــع ظهور
ـرق
أعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ٍ
ـراض ع ـ ـلـ ــى أع ـ ـ ـضـ ـ ــاء فـ ـ ــي فـ ـ ـ ٍ
م ـعـ ّـي ـنــة ،ت ـبـ ّـن الح ـقــا أن ـهــم أصـيـبــوا

ب ـ ـ ـ ــ«كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا» .ص ـ ـح ـ ـيـ ـ ٌـح أنـ ـ ـ ــه ب ـعــد
ُّ
أوسـتــرالـيــا ات ـخــذت ق ــرارات بتأجيل
أو إلغاء سباقات ،لكن سباق ملبورن
هو من تلقى الخسارة األقسى ،إذ أن
ك ــل الـتـحـضـيــرات كــانــت ق ــد اكتملت
إلقامة الجائزة الكبرى.
ول ـ ــم يـ ـخ ــرج امل ـن ـظ ـم ــون ح ـت ــى اآلن
برقم نهائي لحجم الخسائر املالية
ٍ
الـتــي تـعـ ّـرضــوا لـهــا ،لـكــن ال شــك في
أن املتأثر األكـبــر على هــذا الصعيد
ك ــان ــت ال ـش ــرك ــات امل ـس ـ ّـوق ــة لـلـسـبــاق
ال ـ ـتـ ــي تـ ـكـ ـب ــدت مـ ـص ــاري ــف ك ـث ـي ــرة،
لكنها بدأت اليوم عملية ّ
رد املبالغ
ال ـت ــي دف ـع ـهــا امل ـش ـج ـعــون لـحـضــور
السباق امللغى.
ٌ
ـاق م ـت ـصــل ،ض ــرب ــة أخ ــرى
وف ــي س ـي ـ ٍ
مل ـ ـن ـ ـظ ـ ـمـ ــي الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاق م ـ ـ ـ ــن نـ ــاح ـ ـيـ ــة
الـ ـعـ ـق ــود اإلع ــانـ ـي ــة الـ ـت ــي ال يـمـكــن
تنفيذها وقـبــض مبالغها فــي حــال
اإلل ـغ ــاء ،وذل ــك بعكس حـقــوق النقل
ُ
التي تدفع سلفًا ،والتي
التلفزيوني ً
خ ـل ـقــت م ـش ـك ـلــة إض ــاف ـي ــة لـلـحـكــومــة
األوس ـت ــرال ـي ــة وم ــن خـلـفـهــا منظمي
الحدث.
وهــذه املسألة يمكن التوقف عندها
ّ
أيضًا ُ
بحكم التأكد مــن تقلص عدد
السباقات املوجودة على الروزنامة
ّ
ستقدم موسمًا
السنوية التي كانت
قياسيًا بوجود  22سباقًا.
امل ـعــادلــة بـسـيـطــة :سـبــاقــات أكـثــر أي
إعالنات أكثر ،وبالتالي مردود أكبر،
وه ــو أم ــر لــن يحصل مــع التوقعات
بإقامة بني  15و 18سباقًا في موسم
 ،2020وذلك في حال انطالقه.

معاناة السائقين والفرق
ال ـخ ـســائــر ف ــي أوس ـت ــرال ـي ــا أصــابــت
الـفــرق أيـضــا ،فهي كانت قــد ّ
تكبدت
مصاريف السفر ،وعليها أن تلتزم
ب ــات ـف ــاق ــات ـه ــا مـ ــع الـ ـع ــامـ ـل ــن مـعـهــا
لناحية دفــع مستحقاتهم حتى لو
ألغي السباق .وهذه الخسائر تأتي
فــي مــوسـ ٍـم كــانــت تنتظر فيه الفرق
أربــاحــا قياسية يمكنها أن تفيدها
ف ــي اسـتــراتـيـجـيــاتـهــا ملــوســم 2021
املوعود حيث ستحضر التعديالت
الكثيرة على صــورة هــذه الرياضة،
وبالتالي تحتاج الفرق العشرة إلى
أكـبــر مـيــزانـيــة ممكنة إلصــابــة أكبر
تطوير ممكن.
وال يـ ـمـ ـك ــن إبـ ـ ـع ـ ــاد الـ ـس ــائـ ـق ــن عــن
دائــرة الخسائر ،فهم أيضًا ستتأثر
ع ـق ــوده ــم ف ــي حـ ــال ان ـخ ـف ــاض ع ــدد
س ـب ــاق ــات ال ـب ـطــولــة أكـ ـث ــر ،أو تـعـثــر
انـ ـ ـط ـ ــاق املـ ـ ــوسـ ـ ــم .وه ـ ـ ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة
ـوات
تـحــديـدًا قــد تعيد بعضهم سـنـ ٍ

تصل أرباح بعض
السائقين في
الفئة األولى إلى
 35مليون دوالر

الى الــوراء ،علمًا أن أقل رواتــب أبرز
السائقني تصل الى  8ماليني دوالر،
وترتفع الى  15مليون في حالة ابن
سائق فيراري شارل
إمارة موناكوّ ،
ل ــوك ـل ـي ــر ،ال ـ ــذي وق ـ ــع ع ـق ـدًا ج ــدي ـدًا،
بـيـنـمــا تـصــل أربـ ــاح زمـيـلــه االملــانــي
سيباستيان فيتيل الــى  30مليون
دوالر ف ــي امل ــوس ــم الـ ــواحـ ــد ،وب ـطــل
العالم البريطاني لويس هاميلتون،
سائق مرسيدس ،الى  35مليونًا.
إذًا الـ ـسـ ـن ــة الـ ـحـ ـل ــم ملـ ـحـ ـب ــي إس ـ ــرع
ري ـ ـ ــاض ـ ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،ت ـ ـت ـ ـحـ ـ ّـول الـ ــى
ـوس ح ـق ـي ـق ــي ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ال ــى
كـ ـ ــابـ ـ ـ ٍ
املنظمني وال ـفــرق ،فشركة «ليبرتي
مـيــديــا» األمـيــركـيــة املــالـكــة للحقوق
الـتـجــاريــة كــانــت تنتظر قطف ثمار
ـواق جــديــدة
عـمـلـهــا ف ــي دخ ـ ــول أس ـ ـ ـ ٍ
بــاعـتـمــاد ب ـلـ ٍـد مـثــل فـيـيـتـنــام إلقــامــة
سـبــاق هـنــاك .الـشــركــة الساعية الى
الـ ـظـ ـه ــور ب ـ ـصـ ــور ٍة ق ــوي ــة ك ــان ــت قــد
أصـ ّـرت على هذا السباق بالتحديد
ول ــو ان ـهــا أكـمـلــت الـعـمــل ال ــذي بــدأه
إيكليستون ،فالسباق الفييتنامي
ع ـلــى ح ـل ـبــة ال ـ ـشـ ــوارع كـ ــان سـيـنـقــل
ال ـب ـط ــول ــة ال ـ ــى م ـس ـت ــوى أعـ ـل ــى مــن
اإلثـ ـ ــارة ،وي ــؤك ــد ان خ ـطــة «لـيـبــرتــي
م ـي ــدي ــا» إلظـ ـه ــار أن ـه ــا ن ــاج ـح ــة فــي
جــذب بـلــدان جــديــدة تعيد بالفائدة
ّ
على الجميع ،لكن لسوء حظها كان
الجديد آسيويًا ،ما يعني
هذا البلد
ّ
أن السباق تبخر عمليًا بعد تفشي
وباء «كورونا» في القارة الصفراء.

سباقات ال غنى عنها

َ
يلغ ّ
كليًا
لكن السباق الفييتنامي لم

بحسب املعطيات ،وهــو األمــر عينه
ال ـ ــذي يـنـطـبــق ع ـلــى ج ــائ ــزة الـصــن
الـ ـكـ ـب ــرى الـ ـت ــي ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا حـلـبــة
شنغهاي (تبعد  800كلم عن مدينة
ووه ــان مــركــز تفشي ال ــوب ــاء) ،حيث
ال يمكن ّ
للقيمني على الـفــورمــوال 1
ّ
تحمل حجم الخسائر الناتجة عن
إلغاء السباق الصيني تحديدًا.
وهذه املسألة تنطلق من قيمة املبلغ
الكبير الذي تدفعه فييتنام والصني
لـلـحـصــول عـلــى ش ــرف االسـتـضــافــة،
ووصــل مجموع القيمة املالية التي
تــدف ـع ـهــا ال ـب ـل ــدان ل ـه ــذه ال ـغــايــة الــى
 602مـلـيــون دوالر ،عـلـمــا ان مـعـ ّـدل
ق ـي ـمــة ال ـح ـص ــول ع ـلــى االس ـت ـضــافــة
ت ـصــل الـ ــى  28.7م ـل ـيــون دوالر عن
ك ــل سـ ـب ــاق ،ب ـي ـن ـمــا أش ـ ـ ــارت دراسـ ــة
مــال ـيــة مـتـخـصـصــة ال ــى ان خـســائــر
الـفــورمــوال  1بعد األح ــداث األخـيــرة
ستصل الــى  84.3مليون دوالر في
نهاية املوسم.
ّ
رقم ّ
هو ٌ
يتبدل لالسوأ في
يرجح أن
حال استمر الجمود الذي وصل الى
أوروبـ ـ ــا م ــع إل ـغ ــاء س ـب ــاق ب ــاك ــو في
أذرب ـي ـجــان ذي الـقـيـمــة االقـتـصــاديــة
الثقيلة أيضًا .هو أمر ربما مفاجئ
للبعض ،وخصوصًا الذين اعتبروا
أن الفترة ال تــزال بعيدة حتى شهر
حـ ــزيـ ــران امل ـق ـب ــل أي املـ ــوعـ ــد امل ـق ــرر
ّ
تحول
للسباق .لكن الــواقــع أنــه مــع
ألوروبــا الــى بــؤرة للوباء ووجــود 7
فرق في إنكلترا 2 ،في إيطاليا ،وآخر
ف ــي ســوي ـسـ ّـرا ،ت ـبــدو األمـ ــور صعبة
لناحية التنقل بــن الـبـلــدان ،ومنها
ً
املوبوءة حيث ّ
مقرات الفرق أصال.
ّ
وف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذا االط ـ ـ ـ ـ ــار يـ ـ ـش ـ ــرح م ـع ــل ــق
ّ
وم ـحــلــل ق ـن ــاة « »mbcخـلـيــل بشير
املقيم في العاصمة اإلنكليزية لندن
ً
قــائــا ل ــ«األخ ـبــار»« :تـحـتــاج أوروب ــا
ـت غـيــر قـصـيــر لـتـنـظـيــم أطــر
ال ــى وق ـ ٍ
ال ـس ـف ــر بـ ــن ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ،وب ـع ـك ــس مــا
يقال إن البطولة ستنطلق في كندا،
أن ـ ــا أت ــوق ــع أن ت ـن ـط ـلــق ع ـل ــى حـلـبــة
بـ ــول ريـ ـك ــار ف ــي ف ــرن ـس ــا ،وس ـي ـكــون
التحدي الكبير هو الوصول الى 18
سباقًا ،لذا أعتبر أن إقامة  15سباقًا
سيكون أمرًا أكثر واقعية» .وأضاف:
«هناك كــام عن إقامة سباقني على
حلبة واحــدة مثل حلبة صخير في
ال ـب ـحــريــن او م ــرس ــى يـ ــاس ف ــي ابــو
ظـبــي ،لكن كــل هــذا ال ي ــزال فــي إطــار
األف ـ ـكـ ــار املـ ـط ــروح ــة إلنـ ـق ــاذ امل ــوس ــم
وتقليص حجم الخسائر».
واعتبر السائق السابق فــي بطولة
«آي وان» وم ــدي ــر بــرنــامــج االت ـحــاد
الـ ــدولـ ــي (فـ ـي ــا) ل ـت ـطــويــر ال ـســائ ـقــن
الـ ـن ــاشـ ـئ ــن ف ـ ــي ال ـ ـش ـ ــرق األوس ـ ـ ـ ــط:
«صحيح أن الخسائر كبيرة لكنها ال
شك أقل من رياضات أخرى مثل كرة
القدم بحكم عقود النقل التلفزيوني
األعلى قيمة مالية في اوروبــا حيث
تـ ـق ــام املـ ـب ــاري ــات اس ـب ــوع ـي ــا وت ـب ــاع
بأرباح ضخمة
تذاكرها التي تعود
ٍ
على االندية».
اذًا «كــورونــا» قــال كلمته للفورموال
ّ
 ،1فكان أسرع منها ليعطل موسمها
قـبــل أن ي ـبــدأ ،لـكــن بـ ــوادر اإلن ـق ــاذ ال
تزال حاضرة في حال بدأت البطولة
م ـط ـلــع ال ـص ـيــف ع ـلــى أب ـع ــد ت ـقــديــر،
ح ـيــث ق ــد ي ـتـ ّـم ال ـل ـجــوء ال ــى تقصير
نهاية األسـبــوع أي إج ــراء التجارب
ال ــرسـ ـمـ ـي ــة يـ ـ ــوم الـ ـسـ ـب ــت والـ ـسـ ـب ــاق
األحــد مقابل إلـغــاء الـتـجــارب الحرة
املخصصة يــوم الجمعة ،وبالتالي
س ـت ـك ــون هـ ـن ــاك م ــرون ــة ف ــي ال ـس ـفــر
أسـبــوعـيــا إلقــامــة سـبــاقــات متتالية
وفي فترات زمنية متقاربة حتى لو
اضطر األمــر إلــى إقــامــة بعضها من
دون جمهور.

بعد إلحاقه خسائر فادحة
بأندية «البريميرليغ» ،بدأت
تداعيات كورونا تنعكس على
هيكلية المنافسات المحلية
في إنكلترا .لم تنحصر الخسائر
بتأجيل الدوري الممتاز من
دون ضمان استمراره وحسب،
فقد صدر قرار جديد يقضي
بإلغاء منافسات الدرجات الدنيا
ما أغضب العديد من الجهات،
كما أثار مخاوف أندية النخبة
ّ
جراء احتمال انسحاب هذا
اإلجراء على دورياتها .ناقوس
الخطر يقرع في إنكلترا
ّ
واالتحاد في مأزق كبير
حسين فحص
ّقرر االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم إلغاء
مختلف املـســابـقــات دون دوري الــدرجــة
ال ـخ ــام ـس ــة لـ ـل ــرج ــال (دوري امل ـن ــا ًط ــق)
وش ـط ــب ج ـم ـيــع ال ـن ـت ــائ ــج ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
دوريــات الكرة النسائية دون الدرجتني
امل ـم ـتــازة واألول ـ ــى عـلــى خـلـفـيــة انـتـشــار
ف ـ ـ ـيـ ـ ــروس كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا .ي ـ ـتـ ــألـ ــف الـ ـ ـ ـ ــدوري
اإلنـكـلـيــزي مــن خمس درج ــات رئيسية،
وق ـ ـ ــد شـ ـم ــل ق ـ ـ ـ ــرار اإلل ـ ـ ـغـ ـ ــاء الـ ـبـ ـط ــوالت
املناطقية الفرعية املؤهلة إلى الدرجات
الـتـصـنـيـفـيــة ،م ــا ي ـحــول دون تــرق ـيــة أو
هبوط ّ
ناد في هذه الدوريات.
أي ٍ
وذك ــرت قناة «بــي بــي ســي» البريطانية
ّ
أن الـقــرار جــاء فــي ظــل ازدح ــام الـجــداول
وض ـي ــق ال ــوق ــت ،وقـ ــد ي ـط ــال ال ـب ـطــوالت
«ال ـث ــان ــوي ــة» ف ــي الـ ــدرجـ ــات األول ـ ـ ــى .من
ّ
جهته ،أكــد اتـحــاد كــرة الـقــدم اإلنكليزي
في بيان أنه يراجع كل الخيارات «إلكمال
اسـتـحـقــاقــات ك ــأس االت ـح ــاد اإلنـكـلـيــزي

للرجال (وصــل إلــى دور ربــع النهائي)،
ً
إض ــاف ــة إل ــى بـعــض املـســابـقــات األخ ــرى،
غير أن األمــر مرهون بانحسار كورونا
م ــن ع ــدم ــه» .ث ــم ت ــاب ــع ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق
«ه ــذه ال ـظ ــروف صـعـبــة عـلــى ك ــرة الـقــدم
ّ
اإلن ـك ـل ـيــزيــة وج ـم ـيــع الـ ـق ــرارات املــت ـخــذة
ت ـصـ ّـب ف ــي مـصـلـحــة ال ـل ـع ـبــة .اهـتـمــامـنــا
األساسي سيكون دائمًا سالمة ورفاهية
األن ـ ــدي ـ ــة والـ ــاع ـ ـبـ ــن واملـ ــوظ ـ ـفـ ــن .رغ ــم
صـعــوبــة اإلج ـ ــراء ،تــأخــذ ال ـخ ـطــوات في
االع ـت ـب ــار ال ـتــأث ـيــر امل ــال ــي ع ـلــى األن ــدي ــة،
والـعــدالــة فــي تحديد نتائج املــوســم مع
مــراعــاة سالمة الــدوريــات .ســوف ّ
ننسق
أيضًا مع الفرق النسائية من أجل إكمال
املــوســم فــي النطاقات املستطاعة بأكثر
شكل ممكن والئق».
قـ ـ ـ ٌ
ـرار أث ـ ــار غ ـضــب ال ـع ــدي ــد م ــن األن ــدي ــة،
خاصة تلك التي ضمنت ترقيتها سلفًا،
مثل فوكسهول مــوتــرز وجيرسي بولز
للرجال .فاز هذا األخير بجميع مبارياته
ال ـ ــ 27فــي دوري ك ــرة ال ـقــدم للمقاطعات
امل ـش ـتــركــة ،وك ــان يـبـتـعــد بـ ــ 20نـقـطــة في
الصدارة قبل قرار اإللغاء.
م ــن ج ـه ـتــه ،ع ـ ّـب ــر رئ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة

ّ
اتهم بعض أندية
السيدات االتحاد بأنه
ال يأخذ الكرة النسائية
على محمل الجد

س ـ ـ ــاوث ش ـي ـل ــدز ج ـي ــف ط ــومـ ـس ــون عــن
ُ
ً
إحـ ـب ــاط ــه قـ ــائـ ــا« :لـ ـق ــد خ ــذلـ ـن ــا ب ـش ــدة.
سنقوم بالكتابة إلى االتحاد اإلنكليزي
ّ
بأشد العبارات املمكنة سعيًا للحصول
على اسـتـئـنــاف» .ثــم تــابــع «هـنــاك تأثير
كبير لـهــذا ال ـقــرار عـلــى الصعيد املــالــي.
لقد استثمرنا بكثافة هذا العام وسيؤثر
اإللغاء سلبًا على مؤشر إيرادات املوسم
املقبل».
على الجانب اآلخر ،لم تنحصر ردات فعل
بعض األندية على الغضب وحسب ،بل

ّ
امتدت للتفكير باتخاذ إجراءات قانونية
ض ــد االت ـ ـحـ ــاد اإلنـ ـكـ ـلـ ـي ــزي .ف ـق ــد أص ــدر
مـتـصــدر الـقـســم الـشـمــالــي ن ــادي ســاوث
شيلدز بيانًا رسميًا يستنكر من خالله
قرارات االتحاد «املجحفة» ،موضحًا« :ال
نفهم سـبــب التعجل وراء إن ـهــاء موسم
دوري الهواة بهذه السرعة .سنرسل إلى
ّ
االت ـح ــاد اإلنـكـل ـيــزي ردًا شــديــد اللهجة
لكي يـعــرف موقفنا ،وسنسعى للطعن
ضد القرار عبر اللجوء إلى القانون».
وع ـ ّـب ــر ف ــري ــق ب ــارن ـس ـل ــي ل ـل ـس ـي ــدات عــن
ّ
ّ
ـان رسمي متهمًا االتـحــاد
غضبه فــي بـيـ ٍ
«ب ـع ــدم أخ ــذ ك ــرة ال ـق ــدم ل ـل ـس ـيــدات على
مـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـ ـجـ ـ ــد» ،م ـض ـي ـف ــا أن ال ـ ـنـ ــادي
ّ
«سيتخذ اإلج ــراءات الـضــروريــة إلجبار
ّ
االتحاد على اتخاذ القرار الصائب».
ه ـكــذا ،يــواجــه االت ـح ــاد اإلنـكـلـيــزي لكرة
ّ
القدم اتهامات بتعامله مع فرق الدوري
األدنـ ـ ـ ــى ب ـش ـك ــل م ـخ ـت ـلــف عـ ــن األط ـ ـ ــراف
املحترفة .سبق لالتحاد أن أعلن تأجيله
«للبريميرليغ» حتى آخر شهر نيسان،
لوقت أطول
غير أن التعليق قد يستمر
ٍ
بـ ــدون ض ـمــان ع ــدم اإللـ ـغ ــاء ،م ــا يـعـ ّـرض
االتحاد لضغوطات أكثر.

قرر االتحاد اإلنكليزي توقيف جميع المنافسات لدوري الهواة (عن الويب)

تغيير في روزنامة األولمبياد
أف ــادت تـقــاريــر صـحــافـيــة يــابــانـيــة أمــس
األحـ ــد أن  23ت ـم ــوز /يــول ـيــو  2021هو
ّ
موعد محتمل من وجهة نظر املنظمني
النـ ـ ـط ـ ــاق دورة األل ـ ـ ـعـ ـ ــاب األومل ـ ـب ـ ـيـ ــة
الصيفية في طوكيو ،بعد تأجيلها من
ص ـيــف  2020إلـ ــى ال ـع ــام امل ـق ـبــل بسبب
فـيــروس كــورونــا .ونقلت قناة «إن أتش
ك ــاي» الـيــابــانـيــة الــرسـمـيــة ع ــن مـصــادر
فــي اللجنة املحلية املـنـظـمــة ،أن املــوعــد
امل ــرج ــح النـ ـط ــاق ال ـ ـ ــدورة س ـي ـك ــون 23
تموز /يوليو .وأعلنت اللجنة األوملبية
ال ــدول ـي ــة وال ـح ـكــومــة ال ـيــابــان ـيــة ف ــي 24
آذار /مــارس ،تأجيل األوملبياد الصيفي
ال ــذي ك ــان م ـقــررًا بــن  24ت ـمــوز /يوليو
والـتــاســع مــن آب /أغـسـطــس  ،2020إلــى
ال ـعــام امل ـق ـبــل ،فــي خ ـطــوة غـيــر مسبوقة
بـشــأن دورة ألـعــاب أوملـبـيــة فــي التاريخ
الحديث لأللعاب (منذ عام  .)1896وأتى
ه ــذا ال ـق ــرار بـعــد ض ـغــوط مــن ريــاضـيــن
واتحادات رياضية لتأجيل األلعاب في
ظل تفشي الوباء .وأشار إعالن التأجيل
ُ
إلــى أن األلعاب ستقام خــال عــام ،2021
وبـمــوعــد أق ـصــاه نـهــايــة فـصــل الـصـيــف.
وأوضح رئيس اللجنة األوملبية الدولية
األملاني توماس باخ في أعقاب الخطوة،
أن كل الخيارات مطروحة بشأن املوعد
الجديد ،وأن الدورة قد تقام خالل فصل
ال ـص ـيــف أو قـبـلــه ح ـتــى .وأملـ ــح ع ــدد من
املعنيني باأللعاب إلى البحث في إمكان
إقامتها خالل فصل الربيع ،ما قد يتيح
لـلـمـنـظـمــن وال ــري ــاض ـي ــن وامل ـش ـج ـعــن

تنظر طوكيو الى األلعاب على أنها دليل على تعافي البالد (أ ف ب)

االس ـت ـفــادة مــن طـقــس م ـع ـتــدل ،وت ـفــادي
إقامة األوملبياد في الصيف الذي تشهد
خالله العاصمة اليابانية ارتفاعًا ّ
حادًا
في حرارة الطقس ونسبة الرطوبة.
ورأت عمدة طوكيو يوريكو كويكي أن
نقل األلعاب إلى الربيع ،قد يتيح إعادة
سباق املاراتون إلى العاصمة من مدينة
سابورو الشمالية ،بعدما قررت اللجنة
األوملبية الدولية نقله إليها لإلفادة من
اعتدال حرارتها صيفًا.
وأف ــادت الـتـقــاريــر الصحافية اليابانية

ألمح عدد من المعنيين
باأللعاب إلى البحث في
إمكان إقامتها خالل
فصل الربيع

أن ال ـل ـج ـنــة امل ـح ـل ـيــة امل ـن ـظ ـمــة بــرئــاســة
ي ــوش ـي ــرو مـ ـ ــوري ،ت ــواص ــل ن ـقــاشــات ـهــا
حاليًا مع اللجنة األوملبية الدولية بشأن
امل ــوع ــد ال ـجــديــد لــأل ـعــاب .وف ــي ح ــن لم
ي ـتــم تـحــديــد مـهـلــة زمـن ـيــة الت ـخ ــاذ ق ــرار
بهذا الشأن ،أفــاد مــوري في تصريحات
لقناة تلفزيونية يابانية ،بــأن املعنيني
سيتوصلون إلى «خالصة ما» في خالل
أسبوع.
على صعيد آخــر ،أف ــادت قـنــاة «إن أتش
كــاي» أن الشعلة األوملبية التي كــان من
املـ ـق ــرر أن ت ـب ــدأ مـسـيــرتـهــا ف ــي ال ـيــابــان
هذا األسبوع وتم إرجاؤها بعد تأجيل
األل ـعــاب ،ستعرض على مــدى شهر في
م ـج ـمــع «ج ـ ــاي فـ ـي ــادج» ال ــري ــاض ــي في
م ــدي ـن ــة ف ــوك ــوش ـي ـم ــا (ن ـق ـط ــة االنـ ـط ــاق
املقررة سابقًا) على مدى شهر.
وكــان املنظمون قد اختاروا هذا املجمع
النـطــاق مسيرة الشعلة ،ملــا يحمله من
رمزية بالنسبة إلى اليابان ،إذ استخدم
كقاعدة آلالف من عمال اإلغاثة في أعقاب
ال ــزل ــزال املــدمــر والـتـســونــامــي وال ـكــارثــة
النووية لعام .2011
وتنظر طوكيو إلى األلعاب التي اختيرت
الستضافتها فــي عــام  ،2013على أنها
دل ـيــل عـلــى تـعــافــي ال ـبــاد وط ــي صفحة
كارثة فوكوشيما .ورأى رئيس الــوزراء
شينزو آبي بعد إعالن تأجيل الدورة ،أن
إقامتها في العام املقبل سيكون بمثابة
دل ـي ــل واح ـت ـف ــال بـتـغـلــب ال ـب ـشــريــة على
«كوفيد.»19-
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ّ
ّ
عام «الطفرة اإلنتاجية» ...تحدي إيران الصعب
مع اتساع الضغوط االقتصادية على إيران ،الناجمة
عن العقوبات األميركية وجائحة كورونا ،اختار المرشد
علي خامنئي الخيار الصعب والمصيري للعام اإليراني
الجديد« :الطفرة اإلنتاجية» .فكيف يمكن للجمهورية
أن تضع هذه االستراتيجية موضع التنفيذ؟
طهران ـــ محمد خواجوئي
تسمية األعوام ،من املرشد اإليراني،
ال ـس ـي ــد ع ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي ،ه ــو تـقـلـيــد
متبع على مــدى الـسـنــوات ،ويهدف
إلى تحديد االتجاه العام لسياسات
ال ـبــاد وبــرام ـج ـهــا .قـبــل أيـ ــامّ ،
سمى
خامنئي الـسـنــة اإليــران ـيــة الـجــديــدة
الـتــي تـبــدأ فــي  21آذار /م ــارس ،عام

«الطفرة اإلنتاجية» ،علمًا بأنه سمى
الـ ـع ــام امل ــاض ــي «ازدهـ ـ ـ ــار اإلنـ ـت ــاج»،
الذي كان واحدة من أصعب سنوات
االق ـ ـت ـ ـص ـ ــاد اإليـ ـ ـ ــرانـ ـ ـ ــي ع ـ ـلـ ــى مـ ــدى
األعوام األربعني املاضية .فاستدامة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة وت ـ ــراج ـ ــع
اإليـ ـ ـ ـ ـ ــرادات مـ ــن ال ـع ـم ـل ــة األج ـن ـب ـي ــة،
واالضـطــرابــات السياسية واألمنية،
بجانب الكوارث الطبيعية كالسيول

وت ـف ـشــي ف ـي ــروس كـ ــورونـ ــاّ ،
وج ـهــت
صدمات غير مسبوقة إلى االقتصاد.
رغم ما سبق ،لم يزل قلب االقتصاد
ي ـن ـب ــض ،واسـ ـتـ ـط ــاع س ـ ــوق ط ـه ــران
املـ ــالـ ــي ،الـ ـع ــام املـ ــاضـ ــي ،اس ـت ـق ـطــاب
سيولة نقدية هــائـلــة ،ليسجل بذلك
رقمًا قياسيًا تاريخيًا ألكثر من نصف
قرن من نشاطاته ،إذ إن املؤشر العام
للبورصة شهد نموًا بنسبة ،%181
ليقفز مــن  178أل ــف نـقـطــة إل ــى أكثر
من  500ألــف .وقبل مــدة قصيرة قال
املدير التنفيذي لسوق طهران املالي،
علي صـحــرائــي« :شـهــد املستثمرون
فــي بــورصــة ط ـهــران سـنــة ال تنسى،
إذ إن م ـعــدل رب ـح ـيــة املـسـتـثـمــريــن...
أحرزت على قاعدة أرقام وإحصاءات
االتـحــاد الــدولــي للبورصات ()WFE
املــركــز الـثــانــي بــن أع ـضــاء االت ـحــاد،

واألول فــي ال ـشــرق األوسـ ــط وشـمــال
أفريقيا».
ي ـ ـ ـبـ ـ ــدو أن ط ـ ـ ـ ــرح ّخـ ــام ـ ـن ـ ـئـ ــي ق ـض ـي ــة
زي ــادة اإلن ـتــاج يـمــثــل «االسـتــراتـيـجـيــة
امل ـ ـع ـ ـك ـ ــوس ـ ــة» مل ـ ــواج ـ ـه ـ ــة الـ ـسـ ـي ــاس ــة
األم ـي ــرك ـي ــة ال ــرام ـي ــة إلـ ــى عـ ــزل إي ـ ــران،
وكذلك تداعيات «كــورونــا» ،وال سيما
أن املـ ــرشـ ــد ق ـ ــال ق ـب ــل أشـ ـه ــر إن «م ــن
العبث تصور انتهاء العقوبات خالل
ال ـس ـن ـتــن امل ـق ـب ـل ـتــن ،إال إذا أحـبـطـنــا
أث ـ ــر الـ ـعـ ـق ــوب ــات» .وف ـ ــي ال ــوق ــت ال ــذي
تراجعت فيه مبيعات النفط والتبادل
االقتصادي واملصرفي مع العالم ،فإن
ط ـه ــران ت ــري ــد ع ـبــر ت ـعــزيــز االق ـت ـصــاد

رغم العقوبات حقق سوق
طهران المالي العام الماضي
ربحًا عاليًا للمستثمرين

ّ
سمى خامنئي
السنة اإليرانية
الجديدة عام
«الطفرة
اإلنتاجية»
(األناضول)

الــداخ ـلــي تـقـلـيــص أضـ ــرار الـعـقــوبــات،
مع أن أزمة «كورونا» ّ
حملت االقتصاد
ع ـب ـئــا م ـضــاع ـفــا وأب ـ ـ ــرزت أك ـث ــر فــأكـثــر
خطر الركود.
يـ ـ ـش ـ ــرح رئـ ـ ـي ـ ــس تـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر ال ـ ـخـ ــدمـ ــة
االقتصادية لـ«وكالة األنباء الرسمية»
(إرنا) ،إسماعيل داودي ،أن «االقتصاد
اإلي ـ ــران ـ ــي يـ ـم ـ ّـر اآلن ب ـخ ـمــس ق ـضــايــا
رئ ـي ـس ـي ــة :فـ ــرض الـ ـعـ ـق ــوب ــات ،ت ــراج ــع
اإلي ــرادات النفطية ،الـعــودة إلــى قائمة
 FATFالـ ـ ـس ـ ــوداء ،ت ـق ـي ـيــد ال ـع ــاق ــات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـ ــع الـ ـص ــن والـ ـبـ ـل ــدان
ال ـ ـجـ ــارة وت ـف ـش ــي كـ ـ ــورونـ ـ ــا» .وي ـق ــول
ل ــ«األخ ـب ــار»« :سـعــر الـنـفــط وص ــل إلــى
أدنى مستوياته ،ومع األخذ باالعتبار
حـ ـ ــاالت م ـث ــل ال ـق ـي ــود ع ـل ــى امل ـب ـي ـعــات

وتكلفة تحويالت املال البالغة  15إلى
 %20وت ـك ـل ـفــة اس ـت ـخ ــراج ك ــل بــرمـيــل،
ال ـبــال ـغــة  12دوالرًا ،م ــن ال ــواض ــح أن
ال ـعــائــدات بالعملة األجـنـبـيــة ستصل
إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـحـ ــد األدن ـ ـ ـ ـ ـ ــى .هـ ـ ـ ــذه ال ـق ـض ـي ــة
ستذكيها القيود التجارية التي يعود
جزء منها إلى العقوبات والجزء اآلخر
إلى كورونا».
الـ ـس ــؤال األه ـ ــم :ك ـيــف يـمـكــن مــواصـلــة
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،وحـ ـت ــى تـ ـط ــوي ــره ،ف ــي ه ــذه
الـ ـظ ــروف؟ يــذهــب داودي إل ــى أن ثـ ّـمــة
طاقات يملكها االقتصاد اإليراني ،إن
تم إيــاؤهــا األهمية أكثر من السابق،
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون بـ ــن ال ـح ـك ــوم ــة وال ـق ـط ــاع
الـ ـخ ــاص ،فــإن ـهــا ل ــن تـسـهــم ف ــي زي ــادة
«امل ـ ـقـ ــاومـ ــة» ف ـح ـس ــب ،بـ ــل ي ـم ـكــن بـهــا
«امل ـضـ ّـي قــدمــا لتحقيق شـعــار الطفرة
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة» .ومـ ــن ب ــن هـ ــذه اآلل ـي ــات
توجيه االسـتـثـمــارات نحو القطاعات
ّ
التي تتمتع بميزات بما فيها صناعات
ال ـب ـت ــروك ـي ـم ــاوي ــات وقـ ـط ــاع الـ ــزراعـ ــة،
وت ـمــويــل وح ـ ــدات اإلنـ ـت ــاج ع ــن طــريــق
سوق األوراق املالية .أما آلية الحكومة
ملواجهة النتائج السلبية لـ«كورونا»،
فـهــي حــالـيــا «رصـ ــد  %20م ــن مــوازنــة
ه ــذا ال ـع ــام لـلـتـعــويــض ع ــن الـخـســائــر
ـرار ال ـنــاج ـمــة ع ــن ال ـف ـي ــروس...
واألضـ ـ ـ ـ ّ
ال ـ ــدول ـ ــة أخ ـ ـ ـ ــرت م ــواعـ ـي ــد اس ـت ـح ـق ــاق
التسهيالت املصرفية والضرائب على
األع ـم ــال وامل ـه ــن امل ـت ـض ـ ّـررة إل ــى ثــاثــة
أشهر» ،وفق داودي.
ّ
مــع ذلــك ،يــذهــب عــدد مــن املحللني إلى
ـاش
االعـتـقــاد بــأن إي ــران إن أرادت إنـعـ ّ
إن ـتــاج ـهــا ال ــداخ ـل ــي ،ي ـجــب أن تـســخــر
السياسة الخارجية لتوسيع عالقاتها
مــع ب ـلــدان كـثـيــرة .كـمــا ي ــرى خ ـبــراء أن
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تيريزا هلسة« ...خاطفة الطائرات» التي رحلت بهدوء
خالل أسابيع وفي مرحلة متقدمة من املرض ،قاتلت
تيريزا هلسة ســرطــان الــرئــة ،لتعبر الحياة خفيفة
وضاحكة كما عهدها من عرفها عن قــرب .رحلت
األردنية التي قاتلت في صفوف الثورة الفلسطينية
صـبــاح السبت املــاضــي ،فــي الـيــوم الـعــاشــر إلعــان
«قانون الدفاع» في األردن وما تاله من حظر تجول
حال دون التشييع الجماهيري لها.
ت ـع ـ ّـرف ت ـيــريــزا ،اب ـنــة قــريــة ح ـمــود مـحــافـظــة الـكــرك
جنوب األردن ،عن نفسها عربية أردنية مسيحية.
ولــدت في عكا ،شمال فلسطني املحتلة ،عــام 1954
ألب أردنــي وأم فلسطينية من قرية الرامة بالجليل
األع ـلــى (ش ـم ــال) .تلقت تعليمها الـثــانــوي فــي عكا
وتخصصت بالتمريض في املستشفى اإلنكليزي
فــي ال ـنــاصــرة .انـخــرطــت مـبـكـرًا فــي الـعـمــل الـفــدائــي
مــع حــركــة «فـتــح» ،لتتلقى تدريبها فــي لبنان بداية
الـسـبـعـيـنـيــات ق ـبــل أن تـ ـش ــارك ف ــي خ ـطــف طــائــرة
«ســابـيـنــا» البلجيكية مــن مـطــار فيينا ،إذ توجهت
ورفاقها الثالثة إلى مطار اللد ،في واحدة من عمليات
املقاومة التي تبنتها الفصائل الفلسطينية ،وكان من
أشهرها التي أشرف عليها الشهيد وديع حداد.

الـ ـضـ ـغ ــوط ال ـن ــاج ـم ــة عـ ــن ال ـع ـق ــوب ــات
وتــداعـيــات «كــورونــا» يمكن أن تــؤدي
إلـ ـ ـ ــى إي ـ ـ ـجـ ـ ــاد شـ ـ ـ ــيء مـ ـ ــن االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدارة
واملرونة في السياسة الخارجية .رغم
مــا ت ـقــدم ،ال يـبــدو أن ت ـطــورًا سيحدث
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا املـ ـ ـج ـ ــال قـ ـب ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الرئاسية األميركية ومــا سيؤول إليه
مـصـيــر دون ــال ــد ت ــرام ــب .ي ـقــول رئـيــس
ت ـحــريــر صـحـيـفــة «آفـ ـت ــاب ي ـ ــزد» ،علي
رضا كريمي ،لـ«األخبار»« :ال يبدو أن
واشـنـطــن ستعمل عـلــى إرخـ ــاء برغي
العقوبات حتى لو بصورة مؤقتة .وإن
فعلت ذل ــك ،فـمــن املستبعد أن تسمح
لطهران بتحقيق منفعة بعينها ،لذلك
ت ـح ـ ّـدي ال ـع ـق ــوبــات ،ب ـجــانــب ك ــورون ــا،
ّ
يتطلب من املسؤولني تهيئة أنفسهم
لسنة صـعـبــة» .فــي هــذا اإلط ــار ،كتبت
مجلة «ت ـجــارت فـ ــردا» ،الـتــي تـعـ ّـد أهــم
مجلة اقتصادية إيــرانـيــة وهــي قريبة
مـ ــن «غـ ــرفـ ــة الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــارة» ،أن «ع ــوام ــل
كثيرة تــداخـلــت معًا لجعل االقتصاد
فــي السنة الـجــديــدة أقــل حجمًا وأكثر
ان ـغ ــاق ــا ،ول ـج ـعــل أجـ ـ ــواء ال ـع ـمــل غير
مؤاتية أكثر من أي وقت مضى».

أصـيـبــت هـلـســة إصــابــة بــالـغــة أث ـنــاء ه ـجــوم جنود
االح ـت ــال امل ـتـخـ ّـفــن بـ ـ ّ
ـزي «الـصـل ـيــب األح ـم ــر» في
«عملية سابينا» ،وأطلقت الـنــار ردًا على الهجوم،
فيما كــان مــن بــن مصابي الـعــدو رئيس الحكومة
اإلسرائيلية املستقيلة بنيامني نتنياهو .استشهد
رفيقا تيريزا ونجت مــع رفيقتها ريـمــا ،لتتعرض
لتحقيق وح ـشــي ويـحـكــم عليها بــالـسـجــن املــؤبــد
مــرتــن و 40عــامــا ،قضت منها عشر سـنــوات في
السجن ،انتهت بالنفي بعد اإلفراج عنها في صفقة
تبادل عام .1983
أمضت الراحلة حياتها في األردن ،وهــي متزوجة
ولها ًثالثة أبناء ،كما استمرت في نشاطها النضالي
رئيسة لـ«رابطة شؤون جرحى الثورة الفلسطينية».
لــم تـكــن تـيــريــزا مــن ه ــواة الـظـهــور اإلعــامــي ولفت
األنظار ،مع أنها لم تغب عن النشاطات السياسية
في اململكة وحافظت على خطها الوطني.
وتـسـتـعــد عــائـلـتـهــا إلق ــام ــة ج ـن ــازة تـلـيــق ب ـهــا بعد
انقضاء الحجر املنزلي بسبب انتشار «كــورونــا».
واق ـت ـصــرت ال ـج ـنــازة عـلــى ح ـضــور عــائـلــي صغير
بنحو  40شخصًا خال من أي تمثيل رسمي أردني.

ّ
استشهد اثنان من منفذي «عملية سابينا»
ونجت تيريزا ورفيقتها (من الويب)

استراحة
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في الذكرى السنوية الثالثة عشرة
لغياب حبيبنا
رغيد سهيل حبايب
رجاء العائلة أن يبقى شبابه ربيعًا
ّ
وأحبوه
في قلوب من عرفوه

6

1

تقرير

ِّ
كورونا يتوج نتنياهو رئيسًا للحكومة المقبلة
ّ
المستجد دافعًا
سواء كان انتشار فيروس كورونا
حقيقيًا إلحداث اختراق سياسي في جدار األزمة
اإلسرائيلية المستمرة منذ أكثر من سنة،
الحكومية ّ
أو كان ّ
مجرد سلم للنزول عن السقوف ًالسياسية
ّ
المستجد المفاجئ ظالال ثقيلة على
العالية ،ترك هذا
المشهدين االقتصادي والسياسي
علي حيدر
م ـ ــن امل ـ ــؤك ـ ــد أن اسـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــرار انـ ـتـ ـش ــار
ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــروس ش ـ ـك ـ ــل ع ـ ـ ــام ـ ـ ــل ض ـغ ــط
إضافيًا على املؤسسة اإلسرائيلية،
وس ـي ـتــواصــل ه ــذا امل ـس ــار تـصــاعــديــا
كـلـمــا ت ـم ــدد ان ـت ـش ــاره وت ـفــاق ـمــت في
إثــره أزمــة االقـتـصــاد .ويجمل رئيس
«م ـع ـهــد أب ـح ــاث األمـ ــن ال ـق ــوم ــي» في
ت ــل أبـ ـي ــب ،ال ـ ـلـ ــواء ع ــام ــوس ي ــادل ــن،
الوضع بأن «الدولة في أزمــة صحية
واق ـت ـص ــادي ــة واج ـت ـمــاع ـيــة ال ســابــق
لها فــي خـطــورتـهــا .مــن الصعب جدًا
إدارة األزم ـ ــة بـحـكــومــة انـتـقــالـيــة مع
تلوث املسارات والقرارات باعتبارات
س ـي ــاس ـي ــة (داخ ـ ـل ـ ـي ـ ــة) ،وم ـ ــع غ ـي ــاب
م ــوازن ــة ت ـس ـمــح ب ـتــوف ـيــر رد ُم ـح ـ َّـدث
ع ـل ــى الـ ـتـ ـح ــدي ــات» .مـ ــع ذلـ ـ ــك ،يـمـكــن
التقدير بــأن الضغط اإلضــافــي ينبع
أيـ ـض ــا مـ ــن أن املـ ـ ــدى ال ــزمـ ـن ــي ألزمـ ــة
«كورونا» غير واضــح ،وفي النتيجة
تداعياتها االقتصادية مفتوحة على
أك ـث ــر م ــن س ـي ـنــاريــو ت ـت ـف ــاوت درج ــة
الخطورة لكل واحد منها .هذا املشهد
ّ
امل ــرك ــب يــدفــع املــؤس ـســات وال ـق ـيــادات
ال ـس ـيــاس ـيــة ،م ــن م ــوق ــع اإلكـ ـ ـ ــراه ،إلــى

ُ َّ
قاعدة
اتـخــاذ إجـ ــراءات م ـشــددة على ّ
االس ـ ـت ـ ـعـ ــداد ل ـ ــأس ـ ــوأ ،وإلـ ـ ـ ــى ت ـبــنــي
خ ـي ــارات عـلــى ق ــاع ــدة ال ـبــديــل املمكن
واألقل ضررًا.
ف ـ ــي ض ـ ـ ــوء ذل ـ ـ ـ ــك ،ل ـ ــم يـ ـك ــن م ـف ــاج ـئ ــا
االختراق السياسي الذي مهد التفاق
يـنـهــي األزم ـ ــة الـحـكــومـيــة املـفـتــوحــة،
كـمــا أن ال ـطــرفــن ،بـنـيــامــن نتنياهو
وبيني غانتس ،استنفدا رهاناتهما
االنتخابية والقضائية والسياسية.
فمن جهة ،أخفقت محاوالت نتنياهو
لنيل غالبية  61عضو كنيست خالل
ثــاث عمليات انـتـخــابـيــة ،كــي يشكل
حكومة يمينية تضمن له الحصانة
دون محاكمته .ومن جهة أخرى ،فشل
خصومه في رهاناتهم على القضاء
إلط ــاحـ ـت ــه ،وع ـل ــى م ــوق ــف ال ـج ـم ـهــور
ال ـي ـم ـي ـنــي إلس ـق ــاط ــه نـتـيـجــة ات ـهــامــه
بالفساد .بعدما اتضح للجميع حجم
االس ـت ـق ـطــاب امل ـت ـجــذر ف ــي الـجـمـهــور،
يـبــدو أن مــؤيــدي الـتــراجــع عــن بعض
الـثــوابــت املتصلة بـتــرؤس نتنياهو،
امل ـت ـهــم بــال ـف ـســاد ،لـلـحـكــومــة املـقـبـلــة،
استندوا ،أو تــذرعــوا ،بــأن االستمرار
فـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـس ـ ـ ــار ال ـ ـت ـ ـع ـ ـط ـ ـيـ ــل س ـ ـي ـ ــؤدي
ب ــالـ ـض ــرورة إل ـ ــى ان ـت ـخ ــاب ــات راب ـع ــة

دون ره ــان ــات ع ـلــى تـ ـح ــوالت جــديــة
ف ــي م ــوازي ــن ال ـق ــوى الـنـيــابـيــة ت ــؤدي
إل ــى إط ــاح ـت ــه ،وأنـ ــه طـ ــوال التعطيل
املـتــواصــل سيبقى رئـيـســا للحكومة
االنتقالية.
هكذا ،بات محسومًا أن أمام نتنياهو
خـيــاريــن اث ـنــن :الـتــوصــل إل ــى اتـفــاق
ي ـكــرس ت ــرؤس ــه ال ـح ـكــومــة ،أو الــدفــع
ن ـحــو ان ـت ـخــابــات م ـت ـكــررة دون أف ــق.
ال ـس ـب ــب أن ـ ــه ب ـع ــد ف ـش ـلــه ف ــي انـ ـت ــزاع
ال ـ ـح ـ ـصـ ــانـ ــة مـ ـ ــن الـ ـكـ ـنـ ـيـ ـس ــت ت ـب ـقــى
الطريقة الوحيدة لتحصني نفسه من
املحاكمة محاولة توفير غطاء نيابي
لحكومة تتبنى إنـقــاذه بسن قوانني
ُم ـح ـ َّـددة .وبــذلــك ،نـجــح نتنياهو في
استدراج غانتس إلى صفقة شاملة،
ع ـبــر ب ــواب ــة ان ـت ـخــاب األخ ـي ــر رئـيـســا
للكنيست ،لينجح أيـضــا فــي تفكيك
التحالف املنافس له« :أزرق أبيض».
وفــي الطريق إلــى اتـفــاق شــامــل حول
الـ ـحـ ـك ــوم ــة املـ ـقـ ـبـ ـل ــة ،ذكـ ـ ـ ــرت ت ـق ــاري ــر
إعالمية أن نتنياهو وغانتس توصال
خـ ــال ل ـق ــاء بـيـنـهـمــا إلـ ــى ت ـفــاه ـمــات
يتم بموجبها الـتـنــاوب على رئاسة
ً
الحكومة ،على أن يكون نتنياهو أوال
ملدة  18شهرًا ،يليه غانتس  18شهرًا
أيضًا .ومن بني القضايا التي أثيرت
خالل اللقاء أن يوافق األخير غانتس
ّ
ع ـلــى س ــن ق ــان ــون يـسـمــح لنتنياهو
ّ
بـتــولــي منصب قــائــم بــأعـمــال رئيس
الحكومة خالل والية األول.
ال ـت ـقــاريــر ذكـ ــرت أي ـضــا أن الـحـكــومــة
قــد تـضــم ثــاثــن وزيـ ـ ـرًا ،وق ــد يسعى
«الـلـيـكــود» إل ــى جعلهم  ،34نصفهم
من حزب غانتس« ،مناعة إلسرائيل»،
الـ ـ ـ ـ ــذي قـ ـ ــد ي ـ ـتـ ــولـ ــى ح ـ ـقـ ــائـ ــب األمـ ـ ــن
والـ ـقـ ـض ــاء واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت وال ـث ـق ــاف ــة،

م ــع امل ـحــاف ـظــة ع ـلــى حـقـيـبــة الـصـحــة
لكتلة «ي ـهــدوت ه ـت ــوراة» الـحــريــديــة،
عـلــى أن غــانـتــس غـيــر مـعـنــي ب ــوزارة
ال ـخــارج ـيــة .وف ــي الــوقــت ال ــذي يمكن

سيتناوب نتنياهو
وغانتس  18شهرًا لكل
واحد على أن يبدأها األول
أن تتغير فـيــه خــريـطــة الـحـقــائــب مع
استمرار املفاوضات ،تم االتفاق على
انتخاب رئيس للكنيست يتفق عليه
الـجــانـبــان ،وأن يـكــون مــن «الليكود»
(بعد غانتس) ،على أال يعود رئيسه
الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق ،يـ ــولـ ــي ادل ـ ـش ـ ـتـ ــايـ ــن ،إل ــى
املنصب ،بسبب رفــض غانتس لذلك
على خلفية رفــض ادلـشـتــايــن تنفيذ
قرار «املحكمة العليا».
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ع ـلــى م ـس ــار آخـ ــر يـتـعـلــق ب ــإج ــراءات
كبح «كورونا» ،طالب مسؤولون في
«املــالـيــة» بــأن تستمر نشاطات %20
م ــن امل ــراف ــق االق ـت ـصــاديــة ع ـ َّلــى األق ــل
دون إخضاعها للقيود .وحذر هؤالء
م ــن أن ت ـق ــدي ــرات الـ ـ ـ ــوزارة تـفـيــد بــأن
ً
ً
تعطيال كــامــا للمرافق االقتصادية
 12أسبوعًا سينجم عنه ضرر بنسبة
ً
 %17.7م ــن اإلنـ ـ ـت ـ ــاج ،ل ـك ــن تـعـطـيــا
جــزئ ـيــا ،ك ـمــا ال ـح ــال حــال ـيــا ،سـتـكــون
ن ـس ـبــة ض ـ ــرره  ،%8.7وخـ ــاصـ ــة أن ــه
كـلـمــا اش ـتــد اإلغ ـ ــاق أك ـث ــر ،سترتفع
الخسائر .وذهـبــت هــذه الجهات إلى
التحذير من أنه في حال إغالق شامل
وط ــوي ــل ،س ـت ـكــون نـسـبــة ال ـع ـجــز في
امل ــوازن ــة ال ـعــامــة  %15.5مــن الـنــاتــج،
مــا يعني أن ميزانيات الحكومة في
السنوات بعد األزمة ستتراجع كثيرًا
مـ ــع رف ـ ــع ن ـس ـب ــة ال ـض ــري ـب ــة ب ـص ــورة
كبيرة.

ّ
مهتم بالخارجية ،لكنه سيحصل على حقائب األمن والقضاء واالتصاالت والثقافة (أ ف ب)
غانتس غير
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إلعالناتكم الرسمية
والمبوبة والوفيات
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أفقيا

 -1ممثلة مصرية قديرة برزت كنجمة سينمائية خالل العقد املاضي ّ
لقبت بنجمة
شجاع
–
ـودان
مصر األول ــى –  -2ميناء على ساحل واليــة البحر األحـمــر فــي ال ـسـ
ّ
ومقدام –  -3جنون – مصباح فيه فتيل ُيضاء بالزيت –  -4علم أو لواء – ّ
حرك ّوهز
– إســم موصول –  -5ولــد ذكــر – نوتة موسيقية – حشرات مفيدة –  -6للتمني –
عاصمة آذربيجان على بحر قزوين – اتصل به بقرابة –  -7مستشرق فرنسي راحل
ورك
له معجم عربي فرنسي كبير – أكبر سلسلة جبال في القارة األوروبـيـ ّـة – ّ -8
مخفي –  -10حل
– أخذ الغنيمة واألموال قهرًا –  -9يغفر ويصفح – ظاهر أو خالف
العقدة أو املسألة – الصحراء

عموديًا
ُ
 -1ممثل مصري عاملي راحــل –  -2مدينة إيرانية عاصمة خرسان قديمًا – ضرب
وفاق – عملة آسيوية – من الحيات الضخمة جدًا – -4
العملة او النقود –  -3غلب ُ
ّ
ميانمار –  -5من مشتقات الحليب ّ – ضد
بإسم
عرف
ت
قب ُة َالقميص – دولة آسيوية
ّ
ّ
ُ
خشن – فك العقدة –  -6مشترع أثيني قديم سن القوانني األولى للمدينة واتصفت
شرائعه بقساوتها –  -7صــوت قـ ّ
ـوي – ضمير منفصل –  -8عبس من الغضب أو
شجاعة – ضد أقــرب –  -9أنــت باألجنبية – هــودج له ّ
قبة كانت النساء تركب فيه
ُعلى ظهر البعير – خاصتي وملكي –  -10منطقة في السماء قوامها نجوم كثيرة
ّ
املجرة
تعرف بإسم
أفقيا

شروط اللعبة

هذه الشبكة ّ
مكونة من  9مربعات
ّ
كبيرة وكل مربع كبير مقسم إلى
 9خ ــان ــات ص ـغ ـي ــرة .م ــن ش ــروط
اللعبة وضع األرقــام من  1إلى 9
ضمن الـخــانــات بحيث ال يتكرر
الرقم في كل مربع كبير وفي كل
خط أفقي أوعمودي.

1

 -1زبرجد – رعاف –  -2وحش – آرال –  -3رث – جن – وفير –  -4شدوان – إد – ّ -5
خلية – رديف –
 -6قر – بق – ماش –  -7طن – آت – مر –  -8سلوان – فو –  -9الكحلي – غدر –  -10قبرص  -أريكة

عموديًا
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مشاهير 3414

حلول الشبكة السابقة

ّ
لقن – لب –  -3رش – شير – سكر – ّ -4
جدة – الحص –  -5دانو –
 -1زوريخ – طالق –  -2بحث –
ّ
بتول –  -6أرق – ايا –  -7راوند – من –  -8علف – يمر – غي –  -9يافا – فدك –  -10فورد – شتورة

حل الشبكة 3413

إعداد
نعوم
مسعود

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

شاعر عراقي معاصر هو األخ األصغر لشاعرين كبيرين .هاجر الى السويد
بسبب األوضــاع األمنية في الـعــراق .له قصيدة تتألف من ألــف بيت في مدح
اإلمام علي بن أبي طالب
 = 10+6+5+9+4+2ال ـجــائــر وال ـط ــاغ ــي ■  = 11+3+8+1م ــأل ــوف وم ـع ـهــود ■
 = 10+11+6+7جريح

حل الشبكة الماضية :ديبي رينالدز

هاتف 759555 :ــ 01
فاكـس 759597 :ــ 01
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ثقافة وناس

ثقافة وناس

سينما
السينمائية والفضاءات
في ظل إقفال الصاالت ّ
ّ
الثقافية حول العالم ،تشكل منصات ّالستريمينغ
رئتنا الباقية ونافذتنا الوحيدة على الفن .ثالثة

ُ
أفالم جديدة طرحت أخيرًا على نتفليكس من
توقيع مجموعة من أهم األسماء األوروبية:
كين لوتش يقدم مرافعة ّ
ضد النظام الرأسمالي

في المملكة المتحدة ،ويورغوس النثيموس
يواصل غرابته وقساوته مازجًا األساطير اليونانية
بالواقع ،وبول توماس أندرسون ينسج قصة ّ
حب

ّ
عزيزي كين لوتش ...كلنا دانيال بليك
شفيق طبارة

مشهد من «أنا ،دانيال بليك»

ص ـ ـ ـف ـ ـ ـعـ ـ ــة عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى وج ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــان
االجـتـمــاعــي الـبــريـطــانــي .دع ــوة إلــى
ال ـت ـضــامــن .ص ــورة قــويــة لــرجــل فقد
ّ
كل شيء .هذا ما يقدمه لنا اليساري
األصـيــل كــن لــوتــش فــي فيلمه «أنــا،
دانيال بليك» (سعفة «مهرجان كان
ال ـس ـي ـن ـمــائــي»  .)2016ي ـقــف لــوتــش
دائـمــا مــع مــن يواجهون االنتهاكات
التي ترتكبها الدولة ،وفيلمه يطابق
مـعـتـقــداتــه .يـظـهــر الـفـيـلــم الـسـخــريــة
الكامنة وراء النظام االجتماعي الذي
يجعل املـعــامــات الحكومية معقدة
ل ـل ـغــايــة م ــن أجـ ــل ت ـقــديــم امل ـس ــاع ــدة،
م ــا يـجـعـلـهــا غـيــر م ــوج ــودة تـقــريـبــا.
ت ـبــدو كــأنـهــا ص ــورة كـبـيــرة ،واجـ ّهــة
عظيمة للفرجة فقط ،من أجل تجنب
االتـهــامــات بالعجز االجـتـمــاعــي .في
مواجهة هذه الحالة ،ال يبقى سوى
الـكـفــاح مــن أجــل االح ـتــرام ،كشخص
ومواطن!
دانيال بليك (ديف جونز) ّ
نجار عمل
ط ــوال حياته فــي نيوكاسل .اشتغل

ب ـك ــرام ــة ولـ ــم ي ـك ــن ي ــوم ــا ع ــال ــة عـلــى
الدولة وال على نظامها االجتماعي.
اآلن وللمرة األول ــى ،اضطر للتوقف
عــن الـعـمــل بسبب حــالــة خـطـيــرة في
الـقـلــب وأص ـبــح بـحــاجــة للمساعدة.
خ ــال رح ــات ــه ال ـيــوم ـيــة إل ــى مكتب
ال ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي ،ي ـت ـعـ ّـرف إلــى
كيتي (هـيـلــي س ـكــويــرز) ،أم لطفلني
تحتاج بــدورهــا إلــى املساعدة .يجد
دانـيــال وكيتي نفسيهما يصارعان
الـ ـنـ ـظ ــام وح ــدهـ ـم ــا ،ويـ ـسـ ـي ــران بــن
أس ــاك ال ـب ـيــروقــراط ـيــة الـشــائـكــة في
بــريـطــانـيــا فــي وقـتـنــا ال ـحــالــي .يقدم
الفيلم نظرة خامًا صادقة وعاطفية
عـ ـل ــى حـ ـي ــاة بـ ـع ــض األفـ ـ ـ ـ ــراد ال ــذي ــن
ي ـص ــادف ـه ــم الـ ـح ــظ الـ ـسـ ـي ــئ ،وك ـيــف
ي ـع ــام ـل ـه ــم الـ ـنـ ـظ ــام ب ـش ـك ــل ال يـلـيــق
ب ـهــم .نـجــد أن أكـثــريــة املـشــاكــل التي
تواجههم تأتي من النظام بحد ذاته.
إنهم أشخاص يخاطرون بكل شيء
وبــالـقـلـيــل الـ ــذي يـمـلـكــونــه لـلـحـفــاظ
على كــرامـتـهــم .فيلم عاطفي واقعي
مــن مـخــرج يـعــرف مــا يــريــد وواض ــح
فــي أف ـكــاره .قصة مــؤثــرة للغاية من

ينحت املـخــرج الـيــونــانــي يــورغــوس
الن ـث ـي ـمــوس م ـس ـيــرتــه الـسـيـنـمــائـيــة
ب ــأسـ ـل ــوب م ـ ـحـ ـ ّـدد ت ـ ـسـ ــوده قـصــص
غــريـبــة وقــاسـيــة ،يستخدمها كــأداة

يسخر من البرجوازية في أجواء
قمعية وعنيفة ،لكن أيضًا
مسلية بشكل شيطاني
لتقديم رؤيـتــه الـحــادة إلــى املجتمع
املعاصر (رغم تقديمه قصة تاريخية
في فيلمه األخير «املفضلة» .)٢٠١٨
بـعــد فـيـلـمــه «نـ ــاب ال ـك ـلــب» ( )٢٠٠٩
الذي يحاكي نظام السجون كمجاز
عــن السلطة فــي نطاق العائلة؛ قدم

فيلم خيال علمي رومانسيًا بعنوان
«س ــرط ــان ال ـب ـح ــر» ()The Lobster
عام  .٢٠١٥أما في فيلمه «قتل غزال
مقدس» ( ،)٢٠١٧فيعكس النثيموس
هوس البشر في التوافق مع معايير
اجتماعية معينة .رغم مدى سخافة
ال ـط ــرح مـبــدئـيــا ،إال أن ــه يـسـتـمــر في
ت ـحــدي املـ ـخ ــاوف وي ـس ـعــى إلس ـقــاط
امل ـح ــرم ــات م ــن خـ ــال الـتـشـكـيــك في
فكرة األسرة.
في فيلمه الثاني باللغة اإلنكليزية،
ن ـ ـخـ ــوض ف ـ ــي قـ ـص ــة جـ ـ ـ ـ ـ ّـراح ال ـق ـل ــب
ستيفن (كولني فــاريــل) وزوجـتــه آنا
(ن ـي ـك ــول ك ـي ــدم ــان) طـبـيـبــة ال ـع ـيــون
وولــدي ـه ـمــا .م ــع ت ـقــدم الـفـيـلــم ،نفهم
ط ـب ـي ـعــة ع ــاق ــة س ـت ـي ـفــن ب ــامل ــراه ــق
ال ـغــامــض م ــارت ــن (ب ـ ــاري ك ـيــوغــان).

دون إغراق في العاطفة .الفيلم يترك
ل ـنــا ش ـع ــورًا بــاالم ـت ـنــان ب ـمــا لــديـنــا،
واألك ـث ــر م ــن ذل ــك ي ـتــرك الـغـضــب من
ال ـن ـظ ــام ال ــرأسـ ـم ــال ــي الـ ـ ــذي يـسـحــق
الفقراء سحقًا.
دانـ ـ ـي ـ ــال ب ـل ـي ــك واحـ ـ ـ ــد مـ ــن ك ـث ـيــريــن
ي ــواجـ ـه ــون امل ـش ـك ـل ــة ن ـف ـس ـه ــا ،بـ ــدءًا
ً
بالتسجيل في الضمان وصــوال إلى

مسحوقو المخرج اليساري
ال ييأسون ...بل يلهموننا
بتصميمهم األخالقي
امل ـع ــام ــات امل ـع ـق ــدة وس ـي ـلــة ال ــدول ــة
إلذالل املواطن .تسخر منه مؤسسات
ال ــدول ــة ألنـ ــه ل ـيــس م ــن مـسـتـخــدمــي
اإلن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرنـ ـ ـ ــت ،ف ـ ـط ـ ـل ـ ـبـ ــات ال ـ ـض ـ ـمـ ــان
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاعـ ــي وط ـ ـل ـ ـبـ ــات الـ ـحـ ـص ــول
على إعــانــة تـقــدم عبر ذلــك االخـتــراع
العجيب الــذي لــم يستخدمه دانيال
قــط :اإلنترنت .نشعر باألسى عليه،
ّ
وهـ ــو ي ـك ــاد ي ـب ـكــي ألن ال م ـعــرفــة له

من «قتل غزال مقدس»

ّ
بول توماس أندرسون يغزل الحب على شفير الهاوية!

من فيلم «خيط وهمي»

نـ ـح ــن ف ـ ــي الـ ـخـ ـمـ ـسـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،ح ـيــث
ض ـبــاب ال ـحــرب يـتـبـ ّـدد تــدريـجــا كل
صباح في األحياء السكنية الرطبة
وس ـ ــط ل ـ ـنـ ــدن .بـ ــدايـ ــة ف ـي ـل ــم «خ ـي ــط
وه ـم ــي» ( )2017مـنـعـشــة ،تــدعــونــا
للتعرف إلــى أحــد ًأكـثــر سـ ًكــان هذه
األحياء خصوصية وغرابة :مصمم
األزيـ ــاء ريـنــولــدز وودكـ ــوك (دان ـيــال
داي ل ــوي ــس) الـ ـ ــذي ي ـج ـهــز ن ـف ـســه،
وي ــرت ــدي ث ـيــابــه ،وي ـت ـنــاول الـفـطــور
بـطـبـيـعـيــة ش ـخــص ي ـق ــوم بــال ـشــيء
نـ ـفـ ـس ــه كـ ـ ــل ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح ،ب ـ ـعـ ــد ح ــرب ــن
عــاملـيـتــن وزوج ـ ــة م ـت ــوف ــاة .يعيش
وودكوك مع شقيقته في دار األزياء
ال ــراق ـي ــة ال ـت ــي أق ــام ــاه ــا م ـع ــا .خــال
ممارسة طقوسه الروتينية ،يلتقي
بالنادلة أملــا (فيكي كريبس) أثناء
ت ـنــاولــه ال ـف ـطــور ف ــي أح ــد امل ـطــاعــم.

لقاؤهما األول كــان مبهمًا ورقيقًا.
فجر شهوانية حميمة تهمس وال
تـ ـص ــرخ .س ــري ـع ــا ،ت ـس ـكــن أمل ـ ــا قـلــب
ري ـنــولــدز وبـيـتــه ،وتـصـبــح عــارضــة
في دار أزيائه.
ف ـي ـلــم بـ ــول ت ــوم ــاس أنـ ــدرسـ ــون هــو
دراسة لرغبة اإلنسان وعذابه بشكل
ملموس في كل مللتر من الــدم ،وكل
سـنـتـيـمـتــر م ــن ال ـخ ـي ــوط وال ـق ـمــاش
والتطريز .هو فيلم عن الحب ،يقدم
ّ
وسامة
عالقة جميلة في بساطتها،
فـ ــي ت ـف ــاص ـي ـل ـه ــا .ت ـ ـحـ ــوي اعـ ـت ــراف ــا
بقابلية اآلخ ــر للخطأ ،وتــدعــو إلــى
إطالة أمد العالقة رغم الضرر الذي
تتسبب بــه .ريـنــولــدز وأمل ــا قاسيان
ول ـط ـي ـفــان ،ص ـل ـبــان ورق ـي ـق ــان .هــذه
الــدي ـنــام ـي ـك ـيــة امل ـت ـنــاق ـضــة وامل ــؤمل ــة
ت ـحــرك ـه ـمــا وت ــدم ــره ـم ــا .أن ــدرس ــون

ّ
وسامة في آن ّ.أما الفيلم الرابع من توقيع
رقيقة
ستانلي كوبريك ،فيشكل أحد أبرز الكالسيكيات في
تاريخ الفن السابع

كالسيك

بدهاليز النظام .نشعر بخيبة أمله
ليس فقط من موظفي مركز العمل،
لكن من التكنولوجيا التي تبدو هنا
ض ــروري ــة لـلـتـعــامــل .عـلــى ال ــرغ ــم من
كــآبــة املــوضــوع؛ يتمتع بليك بحس
الفكاهة ،فتراه في كثير من األحيان
س ــاخ ـرًا م ـمــا ي ـحــدث ح ــول ــه .عـطــوف
وح ـن ــون ،ســاعــد م ــن ك ــل قـلـبــه كيتي
وطفليها.
بهذا السيناريو القاتم ،يقدم لوتش
الـجــانــب اإلنـســانــي مــن شخصياته.
إنه عالم يتكئ فيه َمن خذلهم النظام
إل ـ ــى ب ـع ـض ـه ــم بـ ـعـ ـض ــا .ي ـص ـب ـحــون
ال ـ ـعـ ــون ال ــوحـ ـي ــد ل ـب ـع ـض ـهــم ب ـعــدمــا
تـخـلــت عـنـهــم ال ــدول ــة بـمــؤسـســاتـهــا.
تصبح كيتي ،العصبية والغاضبة
دومـ ـ ــا م ــن الـ ــدولـ ــة وامل ـح ـب ــة لـلـغــايــة
لطفليها ،الصديقة الوحيدة لدانيال.
وهو أيضًا يصبح صديقها الوحيد.
يمكننا الـقــول إن عالقتهما تتطور
إلى عالقة أبوة وبنوة .يصبح دانيال
أبًا لكيتي وجدًا لطفليها .يصبحان
ع ــون ــا لـبـعـضـهـمــا ،نـفـسـيــا وفـعـلـيــا.
يصلح دانيال شقة كيتي املتداعية،

يقدم لها النصح حول كيفية تدفئة
ال ـش ـق ــة فـ ــي بـ ـ ــرد الـ ـشـ ـت ــاء ال ـ ـقـ ــارس،
ً
فاألوفر ماال فقط ،هم القادرون على
تـحـمــل ن ـف ـقــات وقـ ــود ال ـتــدف ـئــة .يمد
دانـ ـي ــال ك ـي ـتــي بــال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ــدفء
األب ــوي ومـحـبــة ال ـجــد ،وه ــي تبادله
الصداقة بود خالص وبمحبة االبنة.
ف ــي أف ــام ــه ،يـسـعــى ل ــوت ــش لـتـمــريــر
أفكاره السياسية اليسارية من خالل
قصص اجتماعية ،تظهر الواقعية
االجتماعية فيها .في خضم املجتمع
ال ـ ـف ـ ــردي الـ ـجـ ـش ــع ،ال يـ ـ ـ ــزال مـمـكـنــا
التمسك برغبة التكافل والتضامن
الجماعي.
«أنـ ــا ،دان ـي ــال بـلـيــك» ص ــوت حقيقي
مـلــيء بــالـعــاطـفــة .يـتـحــدث عــن شــيء
ـال ومباشر
بــالــغ األهـمـيــة بـصــوت ع ـ ٍ
ان ـت ـق ــاد وات ـ ـهـ ــام واض ـ ــح م ــن لــوتــش
ل ـل ـن ـظ ــام االجـ ـتـ ـم ــاع ــي ف ـ ــي امل ـم ـل ـكــة
املـ ـتـ ـح ــدة .دان ـ ـيـ ــال ب ـل ـيــك ل ــم ي ـ ّي ــأس،
تصميمه األخــاقــي ُملهم بـحــق .في
عاملنا اليوم« ...نحن ،دانيال بليك».

 I, Daniel Blakeعلى نتفليكس

يورغوس النثيموس :أيتها العائلة ...أكرهك!
بكثير مــن الـهـجــاء والـعـبــث ،يسخر
النـثـيـمــوس مــن ال ـبــرجــوازيــة .يضع
شخصياته التي تشعر بتقدير كبير
لذاتها أمام املــرآة .عدم قدرتهم على
مواجهة بعضهم البعض ،خوفًا من
فقدان توازنهم ،يكشف لنا طبيعتهم
الحقيقية .في فيلمه املستوحى من
أسـ ـ ـط ـ ــورة ي ــون ــانـ ـي ــة ل ـي ــورب ـي ــدي ــس
(إيفيجينيا في أوليس) ،يقدم قصة
ان ـت ـقــام ال ـص ـبــي امل ــراه ــق ف ــي أج ــواء
قمعية وعنيفة ،لكنها أيضًا مسلية
ب ـش ـك ــل شـ ـيـ ـط ــان ــي .ب ـح ـك ــاي ــة رع ــب
بسيطة ،ونفحات سوريالية ال يفقد
فيها املخرج اليوناني اإلش ــارة إلى
ال ــواق ــع؛ يـخـلــق النـثـيـمــوس فرضية
قاسية :يجب على األب أن يضحي
بفرد من أسرته من أجل منع كارثة
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ي ـ ـقـ ــدم ه ـ ــذه ال ـ ــدرام ـ ــا ب ــأن ــاق ــة مـثــل
املــابــس ،رغــم الفظائع التي تحدث.
هـنــا رع ــب ال ـعــاقــات ،واألف ـع ــال غير
األخالقية التي قام بها كال الطرفني.
إن ـه ـم ــا غ ــريـ ـب ــان ألن ـه ـم ــا ع ــاش ـق ــان.
يــريــدهــا كـنـمــوذج ملهم .تــريــده بكل

مزيج من فلسفة بيرغمان في
العالقات وأناقة شكسبير في
الكلمات ورعب هيتشكوك
ـاض.
شــيء .لديه مبادئ وعــادات ومـ ٍ
هــي بـحــاجــة إل ــى الـتـنــوع والتغيير
وتكره القوالب.
على الرغم من أن أملا قد تبدو املرأة
امللهمة املثالية ،إال أنها ال تقبل فقط
بهذا الدور وترفض أن تكون «األم».

أسـ ــوأ .النـثـيـمــوس ق ــاس إل ــى درج ــة
ال ـج ـنــون مـثــل إل ــه يــونــانــي غــاضــب.
يخلق رعبًا نفسيًا ويلوثه بكوميديا
حـ ــادة ف ــي ح ـكــايــة خ ــراف ـي ــة سـ ــوداء.
ي ـغ ــوص ف ــي ال ـع ـم ــق .يــزع ـج ـنــا إل ــى
درجة نشعر بالحصار وعدم القدرة
ع ـلــى م ــواج ـه ــة الـنـتـيـجــة الـنـهــائـيــة.
مــارتــن هــو «حــاصــد األرواح» الــذي
يلقي نـظــرة انتقامية على ستيفن،
ويبدأ العد التنازلي ،وعلى ستيفن
دفع الثمن .إنها الكارما ،إنه الرعب
النفسي ،في قوالب قضايا أخالقية.
دي ـس ـت ــوب ـي ــا النـ ـثـ ـيـ ـم ــوس ال ـغ ــري ـب ــة
ً
ليست مجتمعًا بديال ،بل واقــع فيه
شيء «غريب» في جذوره.
ب ــأس ـل ــوب ــه املـ ـ ـه ـ ــووس بــال ـج ـمــال ـيــة،
وموسيقى إيقاعية واض ـحــة ،يقدم

تتعلم حرفة وخياطة وتكتيك الحب،
تـتــرك الـشــريــك يعاني كــي يـكــون كل
ش ـ ــيء جـ ـيـ ـدًا .أمل ـ ــا ت ـش ـفــي ري ـن ــول ــدز
م ــن ال ــداخ ــل إلـ ــى ال ـ ـخـ ــارج ،وتـصــف
طريقتها بــأنـهــا «مـحـبــة بطريقتها
ُ
الخاصة» .ببطء تظهر براعتها في
ه ــذه الـعــاقــة الـغــريـبــة ،ال ـتــي تتقدم
وت ـس ـمــح ل ـنــا ب ـم ـشــاهــدة حتميتها
املـ ــؤج ـ ـلـ ــة .ت ـ ـبـ ــدو الـ ـع ــاق ــة خ ـط ـيــرة
وت ــزداد خـطــورة .في النهاية ،تؤدي
ـوازن غير
إلــى حيث يقود الحب :الـتـ ّ
املـسـتـقــر بــالـفـعــل .صـحـيــح أنـ ــه غير
صحي لكنه متوازن.
تسكن الفيلم قطع ناقصة وصمت
ونـ ـظ ــرات ،ي ـقــع فـيـهــا ّالـ ـت ــوازن على
م ــا ل ــم ُيـ ـق ــل ،ومـ ــا ت ـب ــق ــى ه ــو شـبــح
م ـ ـ ــاض ـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـخـ ـ ـصـ ـ ـي ـ ــات« .خ ـ ـيـ ــط
وهمي» فيه العديد من املنعطفات،

النثيموس مشاهد فيها الكثير من
التفاصيل وكاميرا تراقب التحركات
وال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـت ــي تـ ـب ــدو كــأنـهــا
«روب ـ ــوت ـ ــات» غ ـيــر نـمـطـيــة م ــن دون
ن ـفــس ل ـل ـح ـيــاة ،ره ـي ـنــة ملـجـتـمـعـهــا،
ت ـت ـح ــدث ب ــإيـ ـق ــاع هـ ـ ــادئ ولـ ـك ــن مــن
دون خـ ــط س ـ ـ ــردي م ـت ـص ــل .ال ـف ـي ـلــم
بــأكـمـلــه م ـلــيء بالعصبية النفسية
وال ـج ـســديــة .لـغــز يكبلنا ويـتــاعــب
ب ــأعـ ـص ــابـ ـن ــا ،يـ ـقـ ـه ــرن ــا ،ي ـس ـت ـفــزنــا،
ولكننا نـشــاهــد ونـطـلــب املــزيــد .ألن
س ـي ـن ـمــا الن ـث ـي ـم ــوس خ ــادع ــة فـيـهــا
ملسات حنونة تعزز ندرتها.
شفيق...

The Killing of a Sacred Deer
و  The Lobsterعلى نتفليكس

ال ـتــي دائ ـمــا مــا ت ـحــدث عـلــى طــاولــة
الطعام .يتغير الفيلم بسالسة من
رومانسية درامية إلى إثارة ورعب
ن ـف ـس ــي .ح ـت ــى ال ـش ـخ ـص ـيــات ت ـبــدو
مندهشة ملــا يحدث لها .فيلم تمت
كـتــابـتــه ل ـي ـكــون مــزي ـجــا م ــن فلسفة
بـ ـي ــرغـ ـم ــان فـ ــي ال ـ ـعـ ــاقـ ــات وأنـ ــاقـ ــة
شـكـسـبـيــر ف ــي ال ـك ـل ـم ــات وغ ـم ــوض
وإث ــارة ورعــب هيتشكوك .نخوض
صراعات رينولدز وأملا بالكثير من
الكوميديا ال ـســوداء ،بقصة مرعبة
ُ
عــن ق ــوة ال ـحــب ال ـتــي تـنـتــج سـعــادة
أشبه بالهاوية.
ش .ط

Phantom Thread
على نتفليكس

« :2001أوديسة الفضاء»
فجر أمل جديد
ّ
م ــن مــنــا ال يـ ــزال ح ـتــى ال ـي ــوم م ـب ـهــورًا بـنـهــايــة فـيـلــم «:2001
أوديـســة الفضاء» لستانلي كــوبــرك؟ ال شــيء أكثر أيقونية أو
أكـثــر غـمــوضــا مــن تـلــك الــدقــائــق الـخـمــس عـشــرة األخ ـي ــرة ،من
نهاية رحلة الدكتور ديفيد بومان إلــى الفضاء .إنها الخاتمة
التي طرحت تساؤالت وأطلقت عددًا ال يحصى من النظريات،
وأشعلت الكثير من النقاشات :مــاذا حصل للشخصية؟ ّ
لكن
ُ
بعضًا من اللغز كشف أخيرًا!
منذ بضعة أشهر ،بــات لدينا على صفحات محركات البحث
ص ــوت كــوبــريــك مـتـحــدثــا عــن الـنـهــايــة /ال ـح ــدث .ه ــذا صحيح،
ّ
إنــه ستانلي كوبريك شــارحــا فــي مقابلة قديمة مــأخــوذة من
فيلم وثائقي ( )١٩٨٠من توقيع جونيتشي يــاوي .لم يبصر
الوثائقي الـنــور ،لكن بعد  40عــامــاّ ،
تسربت مقاطع منه على
مواقع إلكترونية عدة .في مشهد من دقيقتني ونصف الدقيقة،
نرى مخرج الوثائقي في محادثة هاتفية مع ستانلي كوبريك
الذي ّ
يقدم عبر السماعة تفسيره املقتضب للنهاية الغامضة.
«لقد حــاولــت تجنب القيام بذلك (تفسير النهاية) منذ ظهور
ّ
الفيلم» يقول قبل أن يكمل «عندما تقول األفكار فقط ،فإنها
تبدو سخيفة ،في حني أنك ستشعر بها أكثر عندما تأخذها
لكنني سأحاول .الفكرة ّأن ديفيد بومان الذي
في طريق الدراماُ ،
ذهــب إلــى الفضاء ،أ ِخــذ من قبل كينونة تشبه الله .مخلوقات
نقية الطاقة والذكاء ،بال شكل وال هيئة .وضعته في ما يمكن
اعتباره حديقة حيوانات بشرية لدراستها .لقد مـ ّـرت حياته
أمامه منذ تلك اللحظة وهو في تلك الغرفة ،من دون أي إحساس
بالوقت .حدث كل هذا كما يظهر في الفيلم».
يشرح كوبريك أن هذه الكينونات الشبيهة بالله على ّ
حد تعبيره
اختارت غرفة النوم الشهيرة (نسخة غير دقيقة مستوحاة من
ّ
العمارة الفرنسية) ألنها ظنت أن بومان يراها جميلة ،بينما
هو نفسه لم يكن متأكدًا .يقارن كوبريك غرفة النوم في الفيلم
بــاملـســاحــات الـتــي تعيش فيها الـحـيــوانــات فــي حديقتها التي
«اعتقدت أنها بيئته الطبيعية» .ثم يضيف« :عندما انتهت منه،
كما يحدث في العديد من أساطير ثقافات العالم ،فـ ّ
ـإن بومان
يتحول إلى نوع من الوجود الخارق ويعاد إلى األرض ،ويتحول
إلى ما يشبه الرجل الخارق» .ويختتم كوبريك ،في إشارة إلى
الجنني املضيء الذي يظهر أيضًا في النهاية «علينا أن نخمن
فقط ماذا يحدث عندما يعود ،على نمط الكثير من األساطير،
وهذا ما كنا نحاول فعله».
في الختام ،صحيح أن لكوبريك نهايته وتفسيره ،لكن يبقى
«لنا» أن نحتفظ بتأويالتنا على نهايته املفتوحة..
لنعد للبداية .من منا ال يعرف الفيلم؟ لم يشاهده أو حتى سمع
به أو رأى مشاهد منه؟ « :2001أوديسة الفضاء» فيلم خيال
علمي مــن إخــراج كوبريك ،وكتابة السيناريو تعود لكوبريك
ُ
وآرثــر سي كــارك .استلهم جــزء من الفيلم من قصة كالرك
القصيرة «الـحــارس» ،وكتب الفيلم بالتزامن مع كتابة كالرك
رواية « :2001أوديسة الفضاء» التي صدرت بعد فترة وجيزة
ُ
مــن إنـتــاج الفيلم .تحفة سينمائية ال تنسى .مليئة بالرمزية
واالب ـت ـك ــار ،عـمــل فـنــي حـقـيـقــي .فـيـلــم عــن اإلن ـس ــان ،ومــراحــل
تـطــوره ،ومــوتــه ،وعالم الفضاء والـكــون .رحلة ال مثيل لها من
تأمالت كوبريك عن اإلنسانية والفضاء الخارجي.
يأتي الفيلم على شكل أربعة أقسام رئيسية:

القسم األول (فجر البشرية) يحكي عن مجموعة من القردة
تـحــاول بـقــوة إبـعــاد مجموعة أخ ــرى عــن حـفــرة مـيــاه .تقترب
املجموعة الثانية من نصب أسود غير مألوف .عندها يدرك أحد
القردة أن بإمكانها اإلفــادة من العظام املوجودة كسالح .هكذا
يجبر اآلخرين على الرحيل بعيدًا عن الحفرة .وعندئذ يدخل
الكون مرحلة جديدة من التطور.
القسم الثاني (القمر) ينتقل بالزمن إلى ما بعد ماليني السنني.
وتـحــديـدًا إلــى عــام  .١٩٩٩يتم هــذا االنـتـقــال عبر قطعة العظم
ذاتها .إذ يتم رميها إلــى الفضاء وتتحول بصريًا إلــى مركبة
فضائية تقوم برحلة إلى القمر .الغاية من هذه الرحلة ،تمكني
العالم األميركي د .هــوارد (وليام سلفستر) من إجــراء بحوث
على النصب األسود الغريب ،الذي اكتشف وجوده على سطح
القمر .يتبني الحقًا أنه كان مدفونًا هناك منذ زمن بعيد ،وله آثار
غير محددة على معداتهم الفضائية.
القسم الثالث (مهمة في املشتري) يأخذ املركبة «ديسكوفري»
إلى كوكب املشتري عام  ،٢٠٠١وعلى متنها رائدا الفضاء ديف
بومان (كير دوليا) واملساعد فرانك بول (غاري لوكوود) ،وعدد
من العلماء الذين ُج ّمدوا كي يعودوا إلى الحياة لدى وصولهم
إالى الكوكب .يرافقهم في الرحلة ،الحاسوب اآللي «هال »٩٠٠٠
(دوغ ـ ــاس ريـ ــن) .خ ــال ال ـجــولــة ي ـبــدأ ال ـن ــزاع ،بــن ال ـحــاســوب،
ورائدي الفضاء.
ً
القسم الرابع يتابع املهمة إلى املشتري ،حامال عنوان «ما وراء
األبدية» .في هذا القسم ،يتابع بومان رحلته ويصل إلى النصب
األسود بالقرب من كوكب املشتري .بعد ذلك ،يجتاز العديد من
املساحات في الفضاء ،وهو على منت املركبة .يجد أنها ليست
رحلة فــي الفضاء فحسب ،بــل رحلة إبـحــار فــي الــزمــن أيضًا.
يصل في النهاية إلى مكان يجد فيه نسخة مسنة عن نفسه،
متروكة داخــل غرفة يعود أثاثها وديكورها إلى القرن الثامن
عشر .هذه النسخة تشاهد نسخة مسنة أخرى ،واألخيرة تجد
قبالة النصب الشهير .عند املــواجـهــة ،يتحول
نفسها مـجــددًا
ّ
املسن إلى جنني يحلق في الفضاء فوق األرض( .النهاية التي
تكلمنا عنها في مقدمة النص).
عظمة الشريط تكمن في كونه فيلمًا بصريًا ،وهو ما ال يمكن
للكلمات وصفه .يتلقى كل مشاهد فكرة مختلفة عن اآلخر.
هـنــاك رؤي ــة خــاصــة لكل مــن كــوبــريــك وآرث ــر ســي ك ــارك .ال
يمكننا أبدًا معرفة ما هدفهما عند كتابة الفيلم .ولكن األخير
يطرح مسألة مهمة ،تظهر من خــال الخوف على مستقبل
الـبـشــريــة ج ـ ّـراء الـتـطــور الـتـكـنــولــوجــي ،ال ــذي قــد يغير مسار
حياة اإلنـســان إن لــم يتم التنبه لخطورته .أمــا نهاية الفيلم،
فهي األمل .أمل بوالدة جديدة للبشرية عبر عودة الجنني إلى
األرض .رحلة فلسفية بصرية وشعرية خــالــدة .عمل يفوق
التوقعات ،وإخ ــراج عبقري على مختلف األصـعــدة :القصة،
املؤثرات الخاصة ،والنهاية .في الواقع ،يصعب فهم ما يحدث
أمامك في الفيلم .فكل شيء يمكن أن يحصل ،املألوف وغير
املــألــوف .الحقيقي والخيالي .هــذا هو جوهر الفيلم ،واملعنى
الحقيقي للسينما.
ش .ط
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يوميات ناقصة

على مضض
ُ
َ َ
لش ّد ما أ ِح ُّبها ،بالدي!
بالدي التي ال َ
بالد لي سواها،
َّ ُ
محبتها،
بالدي التي أضنتني
َ
آالم سكناهاُ ،ي ُ
مما أ َ
أكثر ّ
وجعـتني ُ
بالدي التيَ ،
وجعني
ُ
عذاب الحنني إليها،
ّ ّ
ُ
عتبتها ،أتمنى أال
بالدي التي ،وقد قبرت حياتي تحت ِ
ُ
َ
جثماني فيها،
أ ْو ِدع
َ
َ
ب ــادي الـتــي تـ َـسـ َّـمـمـ ُـت بـمــائـهــا ،وغ ـص ـصـ ُـت بلقمتها،
ُ ّ
َ َ َّ ْ
ـام
ـام ه ــوائ ـه ــا وأنـ ـس ـ ِ
وت ــف ــحـ ـم ــت أوردتـ ـ ـ ــي ِم ـ ــن س ـ ــخ ـ ـ ِ
وبهائمها،
ناسها
ُمستنقعا ِتها
ِ
وإسطبالت ِ
ِ
َ َّ
َ
ب ــادي الـتــي انــشــل لساني وص ــدئ دمــاغــي مــن كثر ِة
ّ
ّ
وصل ُ
غن ُ
ومقابرها
لسالمة قصورها
يت
يت لها،
مــا
ِ
ِ
َ
ُ َ
ُ
ومشعوذيها،
لصوصها
ـور َيتاماها وأواويـ ـ ِـن
ِ
وج ـحـ ِ
ُ
وناهبيها َ
معابدها
وس َد ِنة
وصدحت
بأناشيد ُرعاتها ِ
ِ
ِ
ومباغيها،

صورة
وخبر

مـع ارتفـاع أعـداد اإلصابـات والوفيـات بسـبب فيـروس كورونـا المسـتجد،
تحـاول الحكومـة العراقيـة مواجهـة الوبـاء العالمـي .فـي هـذا السـياق،
ّ
مـدد محافـظ البصـرة ورئيـس خليـة األزمـة فيهـا ،أسـعد العيدانـي ،أخيـرًا
ّ
ّ
مشـدد يشـمل المواطنيـن كافة،
غـد األربعـاء .قرار
حظـر التجـول لغايـة بعـد ٍ
باسـتثناء الكـوادر الصحيـة والصحافييـن وأصحـاب المحـال الغذائيـة ،وعلـى
رأسـها طبعـا األفـران( .أحمـد محمـود)

َ
بالدي التي ُ
َ
َ
َ
وأنهارها
وبحارها
سماءها وأرضها
أعبد
ّ
وجحيمها..
بساتينها
ات
ِ
ِ
وجن ِ
بالدي التي ...أخشاها.
َ ُ
ومشاريع أحالمي،
بالدي التي اِ ئـت َمنتها على قلبي
ِ
َ
ْ
ْ
وأزهقت عقلي،
بالدي التي َح َّيرتني ،ول ّو َعتني،
بالدي التي ... :آمي ـ ـ ْـن!

منوعات
«ثانوية السفير»# :وينو_كتابك؟
في إطار املبادرات الهادفة إلى تعزيز
االلتزام َ
بالحجر الصحي املنزلي عبر
التشجيع على اإلفادة من هذه الفترة في
ممارسة الهوايات املفيدة وفي طليعتها
القراءة ،أطلقت «ثانوية السفير»
ّ
(الغازية ـ جنوب لبنان) تحدي #وينو_
كتابك .الفكرة تعود إلى محمد الشامي،
أحد أفراد الجهاز التعليمي في الثانوية،
وهي تقوم على تصوير املشارك فيديو
ال تزيد ّ
مدته عن دقيقة واحدة وتحميله
عبر صفحاته على مواقع التواصل
َّ
يتحدث ّفيه عن الكتاب
االجتماعي،
ً
ً
الذي يقرأه حاليًا معلال اختياره ،ومطال
على أجواء الكتاب بإيجاز شديد ،قبل
ّ
التحدي إلى ثالثة ّ
أن يحيل
يسميهم
من أصدقائه .وقد اختار الشامي رواية
«سينسيوس وهيباتيا» للكاتب الليبي

فرج العشة الصادرة عن «دار التنوير»
عام  ،2018والتي تحكي في سياق روائي
ّ
متخيل ،املحنة التي عاشتها الفيلسوفة
ّ
اليونانية «هيباتيا» في اإلسكندرية في
مواجهة أصحاب األردية السوداء الذين
يحاولون فرض هيمنتهم على املجتمع،
ّ
األزلي بني الفكر
في إحالة إلى الصراع
املتعدد والفكر املنغلق.
الفكرة التي انطلقت قبل يومني ،تلقفها
مدير الثانوية ،الباحث والكاتب
واألكاديمي سلطان ناصر الدين
(الصورة) ،الذي اختار كتاب «ذكريات
ّ
الفلسطينية سيرين
من القدس» للكاتبة
حسيني شهيد ( 1920ـ  )2009الصادر
عن «دار الشروق» عام  ،2009وهي
ً
ال تزال تشهد تفاعال كبيرًا وأصداء
إيجابية على السوشال ميديا.

 mtvتواصل التخبيص ...ما للحيوانات األليفة وكورونا؟

«أسلوب» ُيطلق «دواير»:
تجارب فنية وشخصية
ّ
طرح املؤلف واملنتج «أسلوب»
(الصورة) ،أحد األعضاء
املؤسسني للفرقة الفلسطينية
«كتيبة  ،»5عمله الجديد «دواير»،
َ
على منصتي البث الرقمي
املوسيقيتني «سبوتيفاي»
و«أنغامي» ،باإلضافة إلى موقع
«يوتيوب» .في هذا العمل ،يتابع
«أسلوب» سرد تجاربه الجديدة
الشخصية وغيرها ،من باريس
حيث يقيم منذ غادر لبنان.
ّ
وعلى سكة عمله «اآلخرين»
الذي صدر منذ عامني ،يتضمن
«دواير» مساحات موسيقية
ودورًا لآلالت ّ
الحية ،ال نجدها
عادة في إصدارات الراب والهيب
هوب العربي .تعاون «أسلوب»
هذه ّ
املرة أيضًا مع عازفة الفلوت
نيسم جالل ،جعفر الطفار ،أبو
غابي ،كاز ّترابية وآخرين ،مع
عودة لـ «جزار» من «كتيبة  »5في
أغنية «املدينة».

في نشرتها املسائيةّ ،أول من أمس
السبت ،عرضت قناة  ،mtvتقريرًا
ّ
لجويس عقيقي أكدت فيه أن
الحيونات األليفة قادرة على نقل
فيروس كورونا املستجد إلى اإلنسان.
بكل استخفاف وقلة مسؤولية،
استندت املراسلة في خالصتها
إلى كالم شخص يفتقد إلى األهلية
أو االختصاص للحديث عن هذا
املوضوع .وهكذا ،تكون عقيقي
قد ضربت بعرض الحائط تأكيد
«منظمة الصحة العاملية» (ضمن
خانة تصحيح املعلومات املغلوطة
على موقعها اإللكتروني الرسمي)
ّ
بأنه «في الوقت الحاضر ،ال ّ
بينة على
املرافقة /األليفة ،مثل
أن الحيوانات
ُ
الكالب أو القطط ،قد تصاب بفيروس
كورونا املستجد .ومع ذلك ،من
الجيد غسل اليدين باملاء والصابون
بعد التعامل مع الحيوانات األليفة.
يساعد ذلك على الوقاية من العديد
من الجراثيم الشائعة ،مثل اإلشريكية
القولونية والساملونيال ،التي تنتقل
من الحيوانات األليفة إلى البشر».
تأكيد سبق أن نقلته أيضًا «نقابة
األطباء البيطريني في لبنان» ،وعدد
كبير من األطباء ذائعي الصيت في
لبنان والعالم .التقرير الذي عادت
 mtvوحذفته من موقعها اإللكتروني،
أثار بلبلة كبيرة على مواقع التواصل

االجتماعي في أوساط ّ
مربي
الحيوانات األليفة والعاملني في مجال
الرفق بها وحماية حقوقها في لبنان.
املوضوع لم يقتصر على استنكار
املضمون والحرص على تكذيبه ،بل
ّ
تحميل عقيقي و«قناة
وصل إلى حد ّ
ّ
املر» مسؤولية تخلي كثيرين عن
الحيوانات التي ّ
يربونها في منازلهم
واألذى الذي سيلحق بهذه املخلوقات
(عودة ظاهرة التسميم في ّ الشوارع
واملناطق اللبنانية) بعد بثهّ .
وشددت
جمعيات ومجموعات ّ
عدة في لبنان
ّ
على أنه مطلوب الوعي وعدم اإلنجرار
خلف معلومات خاطئة هدفها إثارة
البلبلة ،داعية الناس إلى التركيز على
الحفاظ على نظافة حيواناتهم األليفة
عند خروجها وعودتها إلى املنزل.
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اﺳﺘﻬﻼك اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻓﻲ زﻣﻦ »ﻛﻮروﻧﺎ«
ﻗﺒﻞ
اﻟﺤﺠﺮ

٥٠٪
٥٠٪

ﺑﻌﺪ
اﻟﺤﺠﺮ

اﻹﺳﺘﻬﻼك ﺣﺴﺐ اﻟﻤﺸﺘﺮك

٨٥٪
١٥٪

ﻣﻨﺎزل
ﺷﺮﻛﺎت

ﻣﻌﺪل اﺳﺘﻬﻼك اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت )ﺗﻴﺮا ﺑﺎﻳﺖ(
ﻧﻴﺘﻔﻠﻴﻜﺲ

ﻣﻮاﻗﻊ أﺧﺮى

٢٩٢
٤٠٩

٤٠٪

٩١٫٩٪

٢١٫٨٪

٣٢٫٤٪

										

لم يبدأ لبنان بتوزيع الخسائر
بعد حتى انتشر فيروس
«كورونا» منذرًا بأن خسائر
اإلفالس قد تكون نزهة
مقارنة مع تداعيات
مجتمعة لإلفالس وكورونا
سوية .في هذا الوقت
بدت التكنولوجيا األداة
الوحيدة للتعويض اقتصاديًا
واجتماعيًا ،فانطلق العمل
من المنزل والتعليم عن بعد
والترفيه عبر بث الفيديو
ووسائل التواصل االجتماعي

انغمس اللبنانيون فــي الحجر املنزلي
لـتـعـطـيــل ان ـت ـ ّشــار ف ـي ــروس «ك ــورون ــا».
ً
سـ ـل ــوك ي ـت ـط ــل ــب ت ـع ـط ـي ــا اق ـت ـص ــادي ــا
واجتماعيًا يأتي فوق «تفليسة» ال قعر
لـهــا واضـ ــح حـتــى اآلن .ب ــات ــوا يعملون
ّ
ويتعلمون من املنزل .هو املنزل نفسه
ّ
حـيــث يـتــرفـهــون أي ـضــا .األداة الــوحـيــدة
املـتــاحــة هــي شـبـكــة االن ـتــرنــت .بحسب
إحـ ـ ـص ـ ــاءات أوجـ ـ ـي ـ ــرو ،ف ـ ــإن اس ـت ـهــاك
االنترنت في لبنان ازداد بنسبة ،%25
وبات االستهالك من الوحدات السكنية
 %85مـ ـق ــارن ــة مـ ــع  %50لـ ـل ــوح ــدات
السكنية ومثلها للوحدات التجارية قبل
«كورونا» ،فيما ازداد استهالك االنترنت
عبر «نيتفليكس» بنسبة  ،%90وعبر
«ف ــاي ـس ـب ــوك» ب ـن ـس ـبــة  ،%32.6وع ـبــر
«يوتيوب» بنسبة  ،%21.8وسواها من
ّ
أدوات الحجر املنزلي التي باتت تشكل
ال ــراب ــط األس ــاس ــي للبنانيني مــع الـعــالــم
خ ــارج امل ـنــزل .نـحــو مـلـيــون تلميذ بــات
ً
مـفــروضــا عليهم التعلم عــن بـعــد بــدال

05
األمجد سالمة

تراجع التصنيع =
إفقار الطبقات
العاملة

06
حسن شقراني

زﻳﺎدة
اﺳﺘﻬﻼك
اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ

		
المصدر :أوجيرو

تصميم :رامي ّ
عليان

ّ
شلل اقتصادي في عز اإلفالس
محمد وهبة

المستشفيات
الخاصة تربح مليار
دوالر سنويًا

ضريبة «كورونا» للبقاء
على قيد الحياة

٢٥٪

١٤٢
١٧٣

مــن الــذهــاب يوميًا إلــى  2860مــدرســة.
عندما فــرض «كــورونــا» تعطيل غالبية
ال ـن ـش ــاط ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ف ــي ل ـب ـنــان،
ل ــم ي ـكــن ع ـ ـ ّـداد ال ـخ ـســائــر ال ـنــاج ـمــة عن
اإل ّف ـ ــاس امل ــال ــي واالن ـه ـي ــار ال ـن ـقــدي قد
توقف بعد .ما ُعرف أن خسائر اإلفالس
ضخمة وتكمن املشكلة فــي توزيعها:
من يحملها؟ بأي آليات؟ على أي مدى
زمـنــي؟ أسئلة مــا زال ــت بــا أجــوبــة قبل
أن يطغى عليها الوباء العاملي (جائحة)
«ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا» .ف ـم ـن ــذ م ـن ـت ـصــف ش ـبــاط
استحوذ هذا الفيروس على كل
املاضيّ ،
ُّ
النقاش املتعلق باإلجراءات التي اتخذت
ُ
أو ستتخذ من أجــل مكافحة انتشاره،
وإغــاق الحدود ،وإعــان حالة الطوارئ
العامة ،أو التعبئة العامة والفرق بينهما،
وق ــدرة النظام الصحي على استيعاب
أع ــداد املـصــابــن ،ون ـظــام تـتـ ّـبــع املــرضــى
واختالطهم وعددهم اليومي ،وتسعيرة
فـ ـح ــص كـ ـ ــورونـ ـ ــا ف ـ ــي امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات
الخاصة ...وحقائق أخرى عن الفيروس
مــن أبــرزهــا سـبــاق ال ــدول عـلــى اخـتــراع
لقاح أو اكتشاف دواء ،وصراعات الدول

02
محمد وهبة

03
ميريام فاندر ستيتشيل

ﻳﻮﺗﻴﻮب

ﻓﺎﻳﺴﺒﻮك

٢١٦
٢٨٦

٧٤
١٤٢

في
العدد

األعضاء في التكتل األوروبي ،ونزاعات
حكام الــواليــات في أميركا حيث يندلع
نـقــاش هــائــل عــن قــدرة النظام الصحي
ع ـلــى اس ـت ـي ـعــاب األع ـ ـ ــداد وخـ ـي ــار تــرك
ّ
املسنني يموتون كما حصل في إيطاليا.
كــل هــذا الـنـقــاش بــدأ فــي  21شـبــاط مع
حالة «كورونا» في لبنان .في
تأكيد أول ُ
نهاية شباط أغلقت املدارس والجامعات
كــافــة فــي لـبـنــان ،ثــم تـقـ ّـرر فــي  11آذار،
إغـ ـ ــاق امل ـق ــاه ــي واملـ ـط ــاع ــم وال ـ ـنـ ــوادي
الرياضية واملراكز السياسية .وفي 15
ُ
آذار أعـلـنــت التعبئة الـعــامــة ألسبوعني
وإغــاق كل املؤسسات مع استثناءات،
واألسـبــوع املاضي ُم ـ ّـددت فترة التعبئة
ألسبوعني آخرين .التقديرات تشير إلى
أن فترة التعبئة والحجر املنزلي قد ّ
تمتد
لنحو  3أشهر تبعًا ملا تقتضيه ظروف
االن ـت ـشــار واك ـت ـشــاف ل ـقــاح أو دواء أو
تبيان مدى أثر الحرارة على الفيروس...
أيًا يكن املدى الزمني لهذه الفترة ،فهي
تنطوي على «تعطيل» غالبية النشاطات
االقتصادية وستكون نتائجها كارثية.
كانت التقديرات قبل حلول «كــورونــا»

«أثر الفيروس}
بين الصين والغرب

08
زياد حافظ

الدولة النيوليبرالية:
اآلفاق المسدودة (ب)

ّ
ف ــي ل ـب ـنــان ،أن يـتـقــلــص ال ـنــاتــج املـحـلــي
اإلجـمــالــي بنسبة  %8فـ ّـي عــام ،2020
لكن وزارة املال ّ
عدلت توقعاتها لتصبح
نسبة التقلص املرتقبة  %12فــي عام
 .2020تأتي هــذه النسبة بعد انكماش
فــي الـنــاتــج بنسبة  %6.9ل ـعــام ،2019
وانكماش بنسبة  %1.9في عام .2018
ال ـنــاتــج املـحـلــي اإلج ـمــالــي انـخـفــض من
 55مليار دوالر في عام  2018إلى 34
مليار دوالر في عــام  .2020هــذا يعني
أن اق ـت ـصــاد لـبـنــان سـيـفـقــد  21مليار
دوالر من النشاطات االقتصادية التي
س ـت ـتــرجــم م ــزي ـدًا م ــن ال ـب ـطــالــة والـفـقــر
والـهـجــرة (إذا كــانــت الـهـجــرة مـتــوافــرة)
وخصوصًا أن التضخم سيبلغ %27.1
في عام .2020
ما يبدو أسوأ اليوم سيكون كارثيًا في
األيــام املقبلة .فبحسب إدارة اإلحصاء
املــركــزيُ ،سـ ّـجــل فــي عــام  2018ارتفاع
نسبة الفقراء إلى %45من املقيمني من
ضمنهم  %22يعيشون في فقر مدقع،
فيما مـعــدالت البطالة بــن الـشـبــاب في
عمر  15عامًا و 24عامًا تبلغ ...%23.3
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ّ
المستشفيات الخاصة تتردد في استقبال مرضى «كورونا»

ً
عن سوق تبغى ربح مليار دوالر سنويا
على مدى السنوات الماضية دأب
اللبنانيون على تمجيد «العصابة»
نفسها؛ لدينا ّ
أهم قطاع مصرفي،
نحن مستشفى الشرق ،أفضل قطاع
سياحي ...هذه المنظومة تتساقط
تدريجًا .أزمة الدين السيادي أسقطت
المصارف ،وأزمة «كورونا» أثبتت أن
منح المستشفيات الخاصة أفضلية
بالنفقات الحكومية الخاصة راح
تربح
هباء .فهذه المستشفيات التي ٍّ
سنويًا نحو مليار دوالر غالبيته متأت
من المال الــعــام ،ترفض استقبال
مرضى «كورونا» ألنهم غير مربحين

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك

محمد وهبة
عـ ـن ــدم ــا اخـ ـتـ ـي ـ َـر م ـس ـت ـش ـف ــى بـ ـي ــروت
ال ـح ـك ــوم ــي ال ـج ــام ـع ــي ل ـي ـك ــون م ــرك ـزًا
السـ ـتـ ـقـ ـب ــال مـ ــرضـ ــى «كـ ـ ـ ــورونـ ـ ـ ــا» لــم
يـتــم األم ــر بـعــد مـنــافـســة م ــع ع ــدد من
املستشفيات الخاصة ،بل كــان خيارًا
وحـ ـ ـيـ ـ ـدًا مل ـس ـت ـش ـف ــى اكـ ـتـ ـس ــب سـمـعــة
«مستشفى ال ـف ـقــراء» .ه ــذا املستشفى
ُص ـ ّـم ــم ل ـي ـش ـمــل  500س ــري ــر ،وأن ـش ــئ
ف ـ ـيـ ــه مـ ـخـ ـتـ ـب ــر ل ـ ـل ـ ـف ـ ـحـ ــوص ال ـط ـب ـي ــة
ُ
وال ـ ـف ـ ـيـ ــروسـ ــات اع ــتـ ـم ــد مـ ــن مـنـظـمــة
ال ـص ـح ــة ال ـع ــامل ـي ــة ب ـع ــد ك ـش ــف دق ـيــق
عليه «م ــا سـمــح لــه بـمــواجـهــة الكثير
ً
وصوال إلى كورونا اليوم.
من األزمات
ُ
ففي هذا املختبر أجري  17ألف فحص
ُ H1N1
وج ـم ـع ــت أش ـ ــاء  90شخصًا
كــانــوا عـلــى مــن ال ـط ـيــارة األثـيــوبـيــة»
يقول رئيس مجلس إدارة املستشفى
السابق وسيم الوزان .وهذا املستشفى
يستقبل اليوم مرضى «كورونا» رغم
إح ـج ــام ع ــدد كـبـيــر م ــن املـسـتـشـفـيــات
ال ـخ ــاص ــة وت ـ ـ ّ
ـردده ـ ــا ف ــي االس ـت ـع ــداد
الستقبالهم.

تـــ ّ
ـردد امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـخ ــاص ــة مـثـيــر
لــاس ـت ـغــراب ك ــون اإلن ـف ــاق الـحـكــومــي
عـ ـل ــى االس ـ ـت ـ ـش ـ ـفـ ــاء كـ ـ ــان ي ـ ـصـ ـ ّـب فــي
أرب ـ ــاحـ ـ ـه ـ ــا م ـ ـبـ ــاشـ ــرة مـ ـق ــاب ــل إنـ ـف ــاق
مـ ـت ــواض ــع ع ـل ــى الـ ـقـ ـط ــاع ال ـح ـك ــوم ــي.
فليس مــن املـعـقــول ،أن «تنفق الــدولــة
عـلــى ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص أك ـثــر م ــن %70
من فــاتــورة االستشفاء مقابل الفتات
على القطاع الحكومي» بحسب رئيس
دائـ ـ ــرة ال ـس ـيــاســة واإلدارة الـصـحـيــة
ومــديــر مــركــز تــرشـيــد الـسـيــاســات في
الجامعة األميركية فــي بـيــروت فــادي
الجردلي .السبب ،كما يشير الجردلي
ُي ـعــزى إل ــى «مـنـظــومــة ف ـســاد أوصـلــت
ال ـق ـطــاع ال ـح ـكــومــي إل ــى م ــا ه ــو عليه
الـيــوم» .مــن أبــرز مظاهر هــذا الفساد،
شبه انـعــدام لــأرقــام الدقيقة عن عدد
أس ـ ـ ـ ـ ّـرة اإلنـ ـ ـع ـ ــاش وأجـ ـ ـه ـ ــزة ال ـت ـن ـفــس
وغــرف الـعــزل .األرق ــام التي اعتمدتها
وزارة الـصـ ّـحــة أخ ـي ـرًا ،سبقتها أرقــام
متباينة كثيرًا« .ثمة مــن قــال إن عدد
ّ
أسرة العناية الفائقة كان  ،800وهناك
مــن قــال  ،600واملستشفيات الخاصة
قالت  500غالبيتها مشغولةّ .
أي من
ّ
نصدق؟» يسأل الجردلي.
هذه األرقام
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن هـ ـن ــا ،ف ـ ــإن «م ـس ـت ـش ـفــى
ال ـف ـق ــراء» يـخـتـصــر ال ـك ـث ـيــر م ــن قـ ّـصــة
ج ـه ــوزي ـت ــه ل ـل ـت ـعــامــل م ــع «كـ ــورونـ ــا»
ّ
وتردد القطاع الخاص .املسألة تتعلق
ً
بأولوية الربحية .أصــا هذه السمعة
ناتجة من رفض املستشفيات الخاصة
الكثير من املرضى وتفضيلها املرضى
«ال ـ ــدسـ ـ ـم ـ ــن» .ف ـع ـل ــى س ـب ـي ــل امل ـ ـثـ ــال،
إن م ـس ـت ـش ـفــى ال ـج ــام ـع ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ف ــي بـ ـي ــروت وم ـس ـت ـش ـفــى كـلـيـمـنـصــو
ومـ ـسـ ـتـ ـشـ ـفـ ـي ــات أخ ـ ـ ـ ــرى ف ـ ــي بـ ـي ــروت
تـ ـن ــافـ ـس ــت عـ ـل ــى اسـ ـتـ ـقـ ـب ــال امل ــرض ــى
العراقيني الذين يدفعون أو تدفع عنهم
حـكــومــاتـهــم «ك ــاش» ورف ـضــت الكثير
مــن مــرضــى وزارة الـصـحــة والـضـمــان
االجتماعي وتعاونية موظفي الدولة،
وحتى أولئك املضمونني على حساب
الصناديق العسكرية .غالبية هــؤالء
كانوا يذهبون إلــى مستشفى بيروت
الحكومي حيث يجدون سريرًا فارغًا
وطبابة جيدة ورخيصة أيضًا.
ف ـ ــي ال ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ،ت ـم ـك ـن ــت «الـ ـعـ ـص ــاب ــة»
ن ـف ـس ـه ــا م ـ ــن ف ـ ـ ــرض ه ـ ـ ــذه األول ـ ــوي ـ ــة
على مــدى الـسـنــوات املــاضـيــةّ .
روجــت
ه ــذه الـعـصــابــة املــؤلـفــة مــن سياسيني
وأصحاب الرساميل ،أن القطاع العام
ف ــاش ــل ف ــي ت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــات ال ـعــامــة،
وع ـم ـل ــوا ع ـلــى تـعـطـيــل املـسـتـشـفـيــات

 2000مليار ليرة ّ
حصة
المستشفيات الخاصة
من فاتورة االستشفاء
وغالبيتها ترفض
استقبال مرضى كورونا
ألنهم غير مربحين
المستشفيات الخاصة
تطلب اليوم من
المرضى مبلغ 300
ألف ليرة عن كل
فحص كورونا رغم أن
تسعيرة الوزارة تحدده
بنحو  150ألف ليرة

الحكومية والتنافس للسيطرة على
مـجــالــس إداراتـ ـه ــا وت ـكــريــس الـفـســاد
وال ــزب ــائ ـن ـي ــة ف ـي ـهــا ووقـ ـ ــف اس ـت ـث ـمــار
ً
التطوير فيها ،وص ــوال إلــى االمتناع
ع ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ــادة ح ـ ّـصـ ـتـ ـه ــا م ـ ــن ال ـن ـف ـق ــات
االستشفائية في وزارة الصحة وباقي
الصناديق الضامنة.
مستشفى بيروت الحكومي الجامعي
هـ ــو ن ـ ـمـ ــوذج ملـ ـع ــان ــاة  30مـسـتـشـفــى
حكوميًا في لبنان يستقبل جميعها
نـحــو  78أل ــف مــريــض سـنــويــا ،بينما
حـ ّـصـتـهــا مــن ف ــات ــورة االسـتـشـفــاء في
وزارة الـصـ ّـحــة ال تـتـجــاوز  130مليار
ليرة من أصل فاتورة إجمالية بقيمة
 475م ـل ـيــار لـ ـي ــرة .ال ـك ـل ـفــة الــوسـطـيــة
ل ـل ـم ـعــام ـلــة ال ـ ــواح ـ ــدة ف ــي املـسـتـشـفــى
الـ ـحـ ـك ــوم ــي ت ـب ـل ــغ  1.7مـ ـلـ ـي ــون ل ـي ــرة
مقابل  2.4مليون ليرة في املستشفى
ال ـخــاص .كــذلــك ،تـعــانــي املستشفيات
الحكومية من عالقتها مع الصندوق
ال ــوط ـن ــي ل ـل ـض ـمــان االج ـت ـمــاعــي ومــع
باقي الصناديق الضامنة (الصناديق
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة ،ص ـ ـنـ ــاديـ ــق الـ ـتـ ـع ــاض ــد،
التأمني الـخــاص .)...صندوق الضمان
يدفع للمستشفيات سلفًا عن فواتير
االسـتـشـفــاء بقيمة سـنــويــة تبلغ 495
مليار ليرة ال تنال منها املستشفيات
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة سـ ـ ـ ــوى  5.8م ـ ـل ـ ـيـ ــارات.
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات الـ ـخ ــاص ــة ت ـق ـبــض مــن
ال ـض ـمــان سـلـفــا ع ــن مــرضــى ل ــم يــأتــوا
بعد .أما مرضى الصناديق العسكرية
م ــن ذوي ال ــرت ــب الـعــالـيــة فـهــم ليسوا
زبائن املستشفيات الحكومية ،وكذلك
من هم على عاتق صناديق التعاضد
والتأمني الخاص.
في ظل كل هذا اإلنفاق على املستشفيات
ال ـخ ــاص ــة ،ملـ ــاذا ه ــذه األخـ ـي ــرة ت ـتـ ّ
ـردد
فـ ــي ت ـط ــوي ــر ال ـ ـغـ ــرف س ــري ـع ــا ل ـت ـكــون
جــاهــزة السـتـقـبــال مــرضــى الـكــورونــا.
هنا تترجم مسألة الربحية بوضوح.
فاملستشفى الحكومي ال يبغى الربح
خ ــاف ــا لـلـمـسـتـشـفـيــات ال ـخ ــاص ــة وإن
كــانــت مــؤس ـســة م ــن ق ـبــل جـمـعـيــات ال
تبغى الــربــح .بحسب رئـيــس مجلس
إدارة مـجـمــوعــة غـيـتــس االسـتـشــاريــة
ّ
لتطوير اإلدارة الصحية عــادل عليق،
ف ــإن امل ـ ــردود عـلــى االس ـت ـث ـمــارات لــدى
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـخ ــاص ــة يـ ـت ــراوح بني
 %15و .%20يــرفــض عـلـيــق الــدخــول
فــي تفاصيل األرقـ ــام ،إال أن معطيات
موثوقة تشير إلــى أن نقابة أصحاب
املـسـتـشـفـيــات ال ـخــاصــة أجـ ــرت أخـيـرًا
دراسة تشير إلى أن قيمة االستثمارات
ف ــي هـ ــذه امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ت ــزي ــد ع ـلــى 5
مليارات دوالر .لذا ،فإن املــردود يصل
إلى مليار دوالر سنويًا .قد يكون هذا
امل ــؤش ــر م ــن األع ـل ــى ف ــي ل ـب ـن ــان ،وهــو
أع ـلــى م ــن نـســب ال ـفــوائــد عـلــى الـلـيــرة
ّ
اللبنانية فــي عــز األزم ــة ،أي النصف
األول م ــن ع ــام  2019عـنــدمــا ارتـفـعــت
أسعار الفوائد على هندسات مصرف
لبنان إلى .%20
ك ـي ــف يـ ـك ــون ه ـ ــذا امل ـ ـ ـ ــردود مــرت ـف ـعــا؟
يـ ـق ــول خ ـب ـي ــر م ـت ـخ ـصــص فـ ــي إدارة
املـسـتـشـفـيــات إن امل ـعــادلــة األســاسـيــة
تـ ـكـ ـم ــن ف ـ ــي كـ ـلـ ـف ــة ال ـ ـسـ ــريـ ــر الـ ــواحـ ــد
ومردوده .السرير ،ال يعني حجز غرفة
وكهرباء ومياه وخدمة لوجستية ،بل
هناك كلفة تمريض وتكييف وصيانة
وأكالف أخرى تعمل املستشفيات على
تـغـطـيـتـهــا وج ـم ــع األرب ـ ـ ــاح م ــن خــال
تشغيل أقـســام أخ ــرى فــي املستشفى.
َ
ولــكــي يـكــون هـنــاك مــا يـسـ ّـمــى جــدوى
ّ
اقـ ـتـ ـص ــادي ــة مـ ــن امل ـ ــري ـ ــض ،يـ ـج ــب أن
ّ
يؤدي وجوده في السرير إلى تشغيل
قسم األشـعــة وقسم املختبر وزي ــارات
الـ ـطـ ـبـ ـي ــب ،وصـ ـي ــدلـ ـي ــة امل ـس ـت ـش ـف ــى،
والجراحة واملستلزمات الطبية ...كلما
ارتـفـعــت نـسـبــة تشغيل ه ــذه األق ـســام
كلما حقق السرير ربحًا إضافيًا.
ّ
تتعزز هذه املعادلة بدراسة منشورة

ضريبة «كورونا»
للبقاء على قيد الحياة
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اإلصابات البشرية  vsالخسائر المادية
ّ
هناك توقعات تشير إلى أن لبنان يتحضر الستقبال ما بني  5000حالة و 8000حالة مريض «كورونا» وأن
الهدف من إغالق النشاطات االقتصادية واالجتماعية هو تأخير انتشار هذه الحاالت لتبقى قدرات النظام
الصحي قادرة على احتواء األعداد وتزايدها .التحضيرات التي أعلنتها الوزارة تشير إلى أنه بات لديها 165
جهاز تنفس في املستشفيات الحكومية و 1020جهازًا في املستشفيات الخاصة ،ونحو  1093سرير
طوارئ منه  215في الحكومي وّ 2308
أسرة عناية فائقة منها  336في الحكومي .هذا األمر سيؤدي إلى
خسائر اقتصادية ضخمة تترجم بتقلص الناتج املحلي اإلجمالي  %10فوق ما كان متوقعًا لعام .2020
بمعنى آخر ،قد يبلغ التقلص في الناتج  ،%18أي سيتراجع من  50مليار دوالر إلى  41مليار دوالر بما
يعنيه ذلك من خسارة للوظائف وبطالة وإغالق مؤسسات وتراجع في اإلنتاجية ،لكن ستكون له إيجابية
متعلقة بخفض االستهالك املستورد وتخفيف الطلب على الدوالر.

عـلــى مــوقــع « »Researchgateنفذتها
راشـ ــل ع ـب ــدو ،حـلـيــم ع ـ ّـب ــود ،بــاسـكــال
س ـ ــام ـ ــة ،ون ـ ــاج ـ ــو جـ ـمـ ـع ــة ،بـ ـعـ ـن ــوان
«الكلفة الطبية املباشرة لالستشفاء
م ــن ال ـس ـك ـتــة ال ــدم ــاغ ـي ــة ف ــي ل ـب ـن ــان».
ال ـخ ــاص ــة ال ـت ــي يـم ـكــن اسـتـخــراجـهــا
مــن الــدراســة أن مـصــادر كلفة املريض
ّ
ال ــواح ــد م ــوزع ــة ك ــاآلت ــي %26 :كلفة
ال ـغــرفــة %22.3 ،الـفـحــوصــات الـعــامــة،
 %15.7أجـ ـ ـ ــور املـ ـع ــالـ ـج ــن%14.4 ،
ّ
املخبرية %14.6 ،األدوية،
الفحوصات
 %6.2مختلف.
ّ
لعل هــذا هــو السبب األســاســي ّ
لتردد
املـسـتـشـفـيــات ال ـخــاصــة ف ــي اسـتـقـبــال
م ــرض ــى «ك ـ ـ ــورون ـ ـ ــا» .غ ــال ـب ـي ــة هـ ــؤالء
املــرضــى يحجزون غــرفــة بكاملها من
دون تشغيل األقسام التي ّ
تدر أرباحًا
أك ـثــر ع ـلــى املـسّـتـشـفــى .وج ــوده ــم في
املستشفى يشغل على سبيل املـثــال،
الـكـهــربــاء ،وال ـيــد الـعــامـلــة (التمريض
والـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـظـ ـ ـي ـ ــف) ،وي ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــون ع ـل ــى
ب ــاراس ـي ـت ــام ــول ف ـق ــط وص ـ ـ ــورة ص ـ ّـدر
ً
واح ــدة .فضال عــن أنــه ال يمكن الغش
في مسألة اإلصابة بفيروس «كورونا»
حتى إذا تفاقمت العوارض لدى عدد
قليل مــن املــرضــى ،فإنهم سيعالجون
وف ــق بــروتــوكـ ّـوالت ومـعــايـيــر مـحـ ّـددة
ُي ـص ـع ــب الـ ـغ ــش ب ـشــأن ـهــا ك ـم ــا تـفـعــل
غالبية املستشفيات في الفواتير.
هــذا الـسـلــوك يثير االشـمـئــزاز مقارنة
م ــع ال ـح ـس ــاب ــات ال ـص ـح ـيــة الــوط ـن ـيــة:

ح ـ ّـص ــة امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات الـ ـخ ــاص ــة مــن
الـ ـف ــات ــورة االس ـت ـش ـف ــائ ـي ــة ت ـص ــل إل ــى
 2000م ـل ـي ــار لـ ـي ــرة ،وال ـق ـس ــم األك ـب ــر
منها مــدفــوع مــن الـصـنــدوق الوطني
للضمان االجتماعي بنسبة  %23تليه
وزارة الصحة العامة بنسبة  %21ثم
التأمني الخاص وصناديق التعاضد
وامل ــؤس ـس ــات ال ـخــاصــة بـنـسـبــة ،%19
وم ـن ـظ ـم ــات امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي بـنـسـبــة
 ...%3.1وه ـنــاك م ـصــدر ل ــإي ــرادات ال
يظهر ضمن مبلغ ال ــ 2000مليار ليرة
يتعلق باألسر التي تدفع من جيوبها
 %33أو مــا ي ــوازي  2100مليار ليرة،
لـتـســديــد فــروقــات االسـتـشـفــاء بــن ما
ّ
يغطيه الـصـنــدوق الـضــامــن وفــاتــورة
املستشفى واألطباء.
األن ـكــى مــن كــل ذل ــك ،أن املستشفيات
ال ـخ ــاص ــة ت ـط ـلــب الـ ـي ــوم م ــن امل ــرض ــى
مـبـلــغ  300ألـ ــف ل ـي ــرة ع ــن ك ــل فحص
كـ ــورونـ ــا رغ ـ ــم أن ت ـس ـع ـي ــرة الـ ـ ـ ــوزارة
تـحـ ّـدده بنحو  150أل ّــف ليرة فــي هذه
امل ـس ـت ـش ـف ـي ــات .الـ ـغ ــش ي ـك ـمــن ف ــي مــا
ّ
يسمى كلفة ال ـطــوارئ الـتــي يفرضها
املستشفى على كل فحص .هذا النوع
م ــن ال ـت ــاع ــب ب ــال ـف ــات ــورة يـكـشــف ّعن
جشع املستشفيات الخاصة املحفزة
فـقــط ب ــاألرب ــاح« .ل ــو قـ ـ ّـررت ال ــدول ــة أن
تـخـصــص م ـبــالــغ الس ـت ـش ـفــاء مــرضــى
الـكــورونــا فــي الـقـطــاع الـخــاص لكانت
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـخ ــاص ــة اس ـت ـجــابــت.
امل ـح ـ ّـرك الــوحـيــد لـهــا هــو ال ــرب ــح .إنها
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صناعة السوق» يقول الخبير.
بعد أكثر من شهر على إثبات وجود
فـيــروس كــورونــا فــي لبنان ،لــم ّ
يتقدم
أي م ـس ـت ـش ـفــى بـ ـمـ ـب ــادرة ت ـش ـيــر إل ــى
رغ ـب ـت ــه ف ــي اس ـت ـق ـب ــال املـ ــرضـ ــى .ل ــوال
أن اإلصـ ــابـ ــات ف ــي مـسـتـشـفــى س ـيــدة
امل ـع ــون ــات ك ــان ــت م ــن ال ـط ــاق ــم الـطـبــي
ل ــدي ــه ،ل ــم ي ـكــن ه ــذا املـسـتـشـفــى راغ ـبــا
في استقبال مرضى «كــورونــا» يقول
م ـص ــدر مـ ـس ــؤول .وفـ ــي االج ـت ـمــاعــات
ّ
الصحة ،ادعت
التي حصلت في وزارة
امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ال ـخ ــاص ــة أنـ ــه ال ق ــدرة
لديها على استقبال مرضى «كورونا»
ً
ألن األمر يقع ضمن مهمة الدولة أوال،
وألن ــه ال ق ــدرة لديها على تخصيص
وتجهيزات أخرى .أصحاب
غرف عزل
ُ
هذه املستشفيات أبلغوا من مسؤولي
وزارة ال ـص ـحــة أن ال ـف ـي ــروس قـ ــادم ال
محال وعليكم االستعداد سواء أردتم
أم ل ــم ت ــري ــدوا .ال ـف ـيــروس قـ ــادم إليكم
ّ
املحرك الــذي دفعهم
مباشرة .هذا هو
إل ــى تخصيص أك ـثــر مــن  1000غرفة
ل ـي ــس مـ ـع ــروف ــا ف ــي أي مـسـتـشـفـيــات
سـتـكــون م ـت ــواف ــرة .املـسـتـشـفـيــات هي
وج ــه آخ ــر لــ«الـعـصــابــة» نفسها التي
ّ
تـحــكـمــت بـبـنـيــة االق ـت ـص ــاد الـلـبـنــانــي
من مصارف واحتكارات وسواهم من
مراكز نفوذ سياسية أيضًا لديها من
ّ
ّ
ويطبل باستمرار للخصخصة.
يهلل
ه ــل ت ـن ـقــذهــم ه ـ ــذه ال ـخ ـص ـخ ـصــة مــن
براثن املستشفيات؟

ّ
ّ
ّ
تحدث بعض املعلقني عن احتمال فشل تدخالت املصارف املركزية وتأثيرها الضئيل على
ّ
ِّ
األسواق املالية رغم أنها كانت مفيدة سابقًا وأثناء أزمة  .2008األسواق املالية تعد جهة ممولة
بديلة للمصارف ،لكنها اآلن تحتاج إلى التمويل بعد انسحاب املستثمرين منها بكثرة ،فيما
الحكومات مطالبة بتقديم الدعم املالي لالقتصاد وملواطنيها .يمكن تأمني مداخيل إضافية
لهم من مصادر لديها الكثير من املال .اقتراح ضريبة «كورونا» على الثروة .يجب أال تسمح
ظروف السوق الحالية واحتياجات التمويل بتحقيق أرباح من إجراءات غير نافعة اجتماعيًا؛
ُ
كل األموال املتاحة يجب أن تستثمر في مجال الرعاية الصحية واألشخاص الذين أصابهم
«كورونا» واملؤسسات الصغيرة واملستدامة.
ما هي ضريبة «كورونا» التي تصيب الثروة ،أو ما يمكن تسميته ضريبة البقاء؟
توفير املعلومات عن أولئك الذين يجب أن يخضعوا للضريبة ضروري .هذه الخلفية توضح
ـارف االستثمار العاملية ،مــديــرو ال ـثــروات ،مــديــرو صناديق االستثمار
مـصــادر امل ــال؛ مـصـ ّ
(مــديــرو األص ــول) ،يحققون أربــاحــا ضخمة عبر املشاركة أو تسهيل شــروط االستثمار
القصير األمد .ففي الوقت نفسه ،كان لديهم معدل ضرائب منخفض ودفعوا مبالغ كبيرة
لشراء أسهمهم.
هناك أمثلة على ذلك:
 حققت  Goldman Sachs Groupأرباحًا صافية بلغت  8.47مليارات دوالر في  .2019فيتلك السنة استعادت الشركة  6.88مليارات دوالر من رأسمالها إلى املساهمني العاديني من
ضمنها  5.34مليارات دوالر من األسهم التي استعيدت عبر عمليات إعادة شراء األسهم،
و 1.54مليار دوالر من مخزون أرباح األسهم العادية .وأعلنت املجموعة توزيع أنصبة أرباح
ُ
بقيمة  1.25دوالر لكل سهم عادي ستدفع في  30آذار  .2020معدل الضريبة الفعلي لعام
 2019بلغ  %20مقارنة مع  %16.2لعام .2018
 ّ JP Morgan Chaseسجل أعلى مستويات للربحية بني املصارف االستثمارية في عام
ّ
 .2019حقق أرباحًا صافية قيمتها  36.4مليار دوالر ،أي بزيادة  .%12كان لديه برنامج
بقيمة  29.4مليار دوالر إلعادة شراء أسهمه من بني توزيعات أخرى على مديريه .حصل
الرئيس التنفيذي جيمي ديمون على مخصصات بقيمة  31.5مليون دوالر.
ً
  BlackRockالذي يدير أصوال بقيمة  7.43تريليونات دوالر ومصدر العديد من مؤشراتالصناديق االستثمارية القصيرة األجــل ،حقق أرباحًا صافية بقيمة  4.48مليارات دوالر
في نهاية  .2019بلغ ّ
معدل الضريبة الفعلية  %22في  2019مقابل  %20في  .2018وبلغت
ّ
مكافآت املديرين واملوظفني  4.47مليارات دوالر ،فيما بلغت أنصبة األربــاح املوزعة 13.2
دوالرًا لكل سهم .في  23آذار ّ 2020
وزع ّ  BlackRockأرباحًا بقيمة  3.63دوالرات لكل سهم
مقابل أرباح بقيمة  1.92مليار دوالر حققها في الربع األخير من .2019
ّ
ـ  UBSاملصرف السويسري الذي يركز على إدارة ثروة األغنياء ،حقق أرباح صافية بقيمة
 4.3مليارات دوالر وأعــاد شــراء أسهمه بقيمة  0.8مليار دوالر ،فيما بلغ معدل الضريبة
الفعلية عليه في  2019نحو .%22.7
  ،Flow Tradersالتاجر الهولندي صانع سوق ،حقق أرباحًا بقيمة  53.1مليون يورو في 2019مقارنة مع  160.9مليون يورو في  .2018كان معدل الضريبة على هذه األرباح %18.7
في  ،2019إال أنــه في منتصف آذار  ،2020ارتفع سعر سهمه بينما كانت معظم أسعار
األسهم األخرى تنخفض كما لم يحدث من قبل.
فــي هــذا اإلط ــار ،يمكن أن ترفع ضريبة «كــورونــا» للبقاء على قيد الحياة متوسط معدل
ً
بدال من متوسط فعلي ّ
مقدر حاليًا بما بني  %20و .%22يجب
الضريبة الفعلي إلى %35
ُ
أن تـفــرض الضريبة على أرب ــاح  .2019يجب فــرض الضريبة قبل تــوزيــع أنصبة األربــاح
للمساهمني عن الربع الرابع من  2019أو الربع األول من  ،2020علمًا بأن بعض الشركات
املالية قد ّ
وزعت األرباح عن الربع الرابع.
يمكن أن تشمل هذه الضريبة:
ّ
ّ
املحلية.
 املصارف العاملية الضخمة التي يتعذر إخفاقها ( )too big to failواملصارف مديري األصول مثل  BlackRockو Vanguardو State Streetو Pimcoو ،Amundiالذينيحققون أرباحًا تزيد على  500مليون دوالر.
 صناديق ّالتحوط ّ
وتجار األسهم الذين يعملون بتقنيات عالية ( ،)HFTsوتجار الخوارزميات
اآللية ،وصناديق األسهم الخاصة ،والجهات املضاربة األخرى.
 أســواق األسهم التي تحصل على عموالت ورســوم مقابل السماح للمضاربني من تجارالتقنيات العالية والخوارزميات بالوجود قرب خوادم الكمبيوتر الخاصة بسوق األوراق املالية.
حصول املـصــارف على إعفاء من ضريبة «كــورونــا» مشروط بإثبات االحتفاظ باألرباح
واالمتناع عن توزيعها بهدف إقراضها للشركات الصغيرة واملتوسطة بفائدة صفر في
ّ
املئة من أجل :إلغاء القروض املتعثرة للشركات الصغيرة واملتوسطة ،والعاملني لحسابهم
الخاص الذين أصيبوا بالتداعيات االقتصادية للفايروس ،وإعادة هيكلة أو إقراض النشاطات
االجتماعية والبيئية.
ً
يمكن أن يخضع أيضًا لهذه الضريبة الشركات املنتجة للنفط (الوقود األحفوري) فضال
عن مساهمي وتجار األسهم وصناديق االستثمار وباقي املستثمرين الذين يسعون لزيادة
أرباحهم من خالل تجاهل أو التصويت ّ
ضد األنشطة االجتماعية واملسؤولة بيئيًا.
ّ
يضاف إلــى ذلــك ،تدابير عاجلة أخــرى ضــد تقلبات السوق املالية واإلج ــراءات غير املفيدة
ّ
اجتماعيًا .فمن أجل تجنب األرباح الناتجة من املضاربات ،هناك معايير يمكن فرضها عامليًا
بطريقة ّ
منسقة ،وهي:
 فرض حظر عاملي على البيع على املكشوف ( .)Short Sellingالعديد من السلطات املالية(مثل دول مجموعة العشرين مثل إندونيسيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا والهند) فرضت
بالفعل حظرًا جزئيًا على هــذا النوع من املـضــاربــات .إن املراهنة على ّانخفاض األسعار،
هي استراتيجية نموذجية وأداة لصناديق التحوطّ ،
تعزز االنهيار والتقلب املفرط للسوق
واملشاكل املرتبطة به .الشقوق تظهر بالفعل في األجزاء األقل وضوحًا من النظام املالي.
 حظر شامل عاملي على املعامالت تجاه املالذات الضريبية (بما في ذلك تلك املوجودة فياالتحاد األوروبي) .قد تكون هناك ضريبة على األموال التي تأتي من هذه املالذات الضريبية.
 ضريبة املعامالت املالية ( )FTTالتي تفرض على كل العمليات املالية املتدنية الضريبة بمايخفف من شهية التجار .يمكن استخدام مداخيل هذه الضريبة لتعزيز امليزانيات الحكومية
على الصحة وتمويل األنشطة املستدامة اجتماعيًا وبيئيًا (بما في ذلك دعم األكثر فقرًا في
املجتمعات ،ورواتب أعلى ألولئك الذين لديهم «أدوار أساسية» في مجتمعات مثل املمرضات
والبلدان النامية وتخفيف آثار تغير املناخ).
* إقتراح ميريام فاندر ستيتشيل في منظمة العدالة االجتماعية
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تصويب النموذج التمويلي
علي عودة
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في االقتصاد الوطني .كذلك اضطر
لبنان إلــى أن يـسـتــورد حــاجــاتــه من
املـ ــواد الـغــذائـيــة والـصـنــاعـيــة بشكل
م ـتــزايــد .إن زي ـ ــادة الـتـمــويــل لهذين
ال ـق ـط ـ َ
ـاع ــن ،س ـيــزيــد ق ـ ــدرة امل ـن ـشــآت
ال ــزراعـ ـي ــة وال ـص ـنــاع ـيــة ع ـلــى زيـ ــادة
االستثمار والتوسع وزيادة اإلنتاج،
م ــا س ـي ــؤدي إل ــى خ ـفــض االس ـت ـيــراد

مطلقًا االستمرار بنموذج
ال يمكن
ّ
يستورد معدات صناعية بقيمة
 250مليون دوالر مقابل استيراد
سيارات سياحية بقيمة 772
مليونًا
المصارف وصانعو السياسات
النقدية والمالية حرموا قطاعات
االقتصاد الحقيقي من االستفادة
من ّ
المدخرات

١١٫٤٪
ﻗﺮوض
اﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
وزيـ َـادة التصدير وتحسني وضعية
ميزاني التجارة واملدفوعات ،وخلق
املزيد من فــرص العمل ،هــذا عــدا عن
ّ
تخفيف مخاطر التركز بالنسبة إلى
املصارف نفسها.
وباالستناد إلــى بيانات االستيراد
وال ـت ـصــديــر ،يمكننا إع ـط ــاء بضعة
أمثلة عن قطاعات اقتصادية واعدة
كـ ــان ل ـب ـن ــان م ـت ـم ـي ـزًا ف ـي ـه ــا ،ق ـب ــل أن
تـنـحـســر أهـمـيـتـهــا نـتـيـجــة لــإهـمــال
الـ ــرس ـ ـمـ ــي وعـ ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـح ـ ـصـ ــول ع ـلــى
االستثمار الكافي ،أي يمكن أن تؤدي
زي ـ ـ ــادة ت ـمــوي ـل ـهــا إلـ ــى اإلس ـ ـهـ ــام فــي
انعاش االقتصاد وخلق فرص عمل
وتحسني وضعية ميزان املدفوعات.

ً
أوال :قطاع الزراعة
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البالغ 15508
عجز امليزان التجاري
ّ
ماليني دوالر .وتحديدًا ،مثل العجز
بـ ــن صـ ـ ـ ـ ــادرات وواردات ال ـح ـب ــوب
ومنتجات األلـبــان والبيض  %4من
مجمل العجز التجاري في عام .2019

ﺗﻮزع اﻟﻘﺮوض ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص  -أﻳﻠﻮل ٢٠١٩

ﻗﻄﺎﻋﺎت أﺧﺮى

١ﻣ

بني  1000و 5000مليون ليرة%7.6 ،
قـ ــروض ب ــن  5000و 10000مـلـيــون
ل ـيــرة ،و %47.9ق ــروض ف ــوق 10000
م ـل ـيــون ل ـي ــرة .ن ـحــو ن ـصــف محفظة
ّ
ق ــروض امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة يـتــركــز
ف ــي قـ ـ ــروض تـ ـف ــوق ق ـي ـمــة ك ــل مـنـهــا
 10م ـل ـيــارات ل ـي ــرة .وم ــن خ ــال ربــط
ّ
ه ـ ــذه املـ ـب ــال ــغ بـ ــال ـ ـتـ ــوزع ال ـق ـط ــاع ــي،
يـمـكــن االس ـت ـن ـتــاج ب ــأن جـ ــزءًا كـبـيـرًا
م ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــروض ف ـ ـ ــوق  10مـ ـلـ ـي ــارات
ل ـيــرة اسـتـحــوذ عليها ق ـطــاع الـبـنــاء
واملـ ـط ــورون ال ـع ـقــاريــون ،كـمــا يمكن
االس ـت ـن ـت ــاج بـ ــأن الـ ـج ــزء األكـ ـب ــر مــن
ال ـق ــروض مــا بــن  100و 500مليون
لـ ـ ـي ـ ــرة هـ ـ ــي مـ ـخ ـ ّـصـ ـص ــة لـ ـلـ ـق ــروض
ال ـس ـك ـن ـي ــة ،مـ ــا ي ـش ـي ــر م ـ ـجـ ــددًا إل ــى
االن ـك ـشــاف الـكـبـيــر لـلـمـصــارف على
القطاع الـعـقــاري ،وتعرضها الكبير
ملخاطر التركز ()Concentration risk
ال ــذي يــزيــده س ــوءًا مـخــاطــر توظيف
األموال الهائل في الدين السيادي.
فـ ــي الـ ـ ـ ــدول الـ ـت ــي ت ـع ـت ـمــد اق ـت ـص ــاد
السوقُ ،يفترض باملصارف أن تلعب
الـ ــدور األهـ ــم ف ــي تـمــويــل مـ ّ
ـؤسـســات
األع ـ ـ ـمـ ـ ــال عـ ـل ــى م ـخ ـت ـل ــف أن ــواعـ ـه ــا
(وخ ـصــوصــا م ــع غ ـيــاب س ــوق رأس
املال كما هي الحال في لبنان).
وعليه ،فإن حرمان قطاعات االقتصاد
الحقيقي من االستفادة من ّ
املدخرات
تـتـحـمــل مـســؤلـيـتــه امل ـص ــارف – إلــى
جــانــب صــانـعــي ال ـس ـيــاســات املــالـيــة
والـنـقــديــة – س ــواء بسبب إحجامها
عـ ـ ــن ت ـ ـمـ ــويـ ــل مـ ــؤس ـ ـسـ ــات األعـ ـ ـم ـ ــال
(وخ ــاص ــة ال ـص ـغ ـيــرة وامل ـتــو ُس ـطــة)،
أو بسبب الفوائد املرتفعة املحبطة
لالستثمار والتي منعت املؤسسات
ّ
التوسع والنمو.
من االقتراض بهدف
وفي هذا املجال نشير إلى أن اإلهمال
ّ
ـدوديـ ـ ــة اإلق ـ ـ ـ ــراض
الـ ــرس ـ ـمـ ــي وم ـ ـ ـحـ ـ ـ
ّ
لـقـطــاعـ ّـات االقـتـصــاد الحقيقي أدي ــا
إل ــى ت ــدن ــي م ـع ـ ّـدالت االس ـت ـث ـمــار في
ً
ل ـب ـن ــان ،وم ـن ـهــا م ـث ــا م ــؤش ــر Gross
( Capital Formationوه ـ ــو مــؤشــر
أس ــاس ــي لـقـيــاس حـجــم االسـتـثـمــار)
ّ
وال ـ ـ ـ ــذي ش ــك ــل  %19.5مـ ــن ال ـن ــات ــج
املحلي اإلجـمــالــي للبنان فــي نهاية
ّ
 2018فــاحـتــل بــه املــرتـبــة  116عامليًا
بني  158دولــة .وللمقارنة نشير إلى
أن املتوسط العربي لهذا املؤشر بلغ
 ،%25.9وجــاء لبنان بعد عــدد كبير
مــن ال ــدول العربية مــن ضمنها على
سبيل املثال ،الضفة الغربية وقطاع
غزة التي سجلت نسبة .%24.2
انعكست هذه السياسات التمويلية
حـ ــرمـ ــانـ ــا م ـ ــن تـ ـط ــوي ــر الـ ـقـ ـط ــاع ــات
االق ـت ـصــاديــة األســاس ـيــة كالصناعة
وال ـ ــزراع ـ ــة م ــا ّأدى إلـ ــى تــراجـعـهـمــا
وضمورهما وانخفاض مساهمتهما
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إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى اسـ ـتـ ـح ــال ــة اسـ ـتـ ـم ــرار
ال ـن ـمــوذج امل ـصــرفــي الـلـبـنــانــي ال ــذي
ســاد خــال الـعـقــود الـثــاثــة املاضية
وضـ ـ ــرورة إع ـ ــادة هـيـكـلــة امل ـص ــارف،
يجب إعادة النظر بدورها التمويلي
في خدمة االقتصاد عبر تحويل ما
ّ
تبقى مــن الــودائــع القابلة لإلقراض
إلـ ــى ت ـمــويــل ال ـق ـط ــاع ــات اإلن ـتــاج ـيــة
ّ
الدافعة للنمو واملــولــدة لفرص عمل
َ
وامل ـ ـسـ ــاعـ ــدة ع ـل ــى ت ـخ ـف ـيــف ع ـج ــزي
املـيــزان التجاري ومـيــزان املدفوعات
م ــن خـ ــال زي ـ ـ ــادة الـ ـ ـص ـ ــادرات و/أو
خفض الواردات.
ال شـ ـ ّـك ف ــي أن س ـي ــاس ــات االئ ـت ـم ــان
والتمويل التي اعتمدتها املصارف
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة خ ـ ــال الـ ـعـ ـق ــود ال ـث ــاث ــة
امل ــاضـ ـي ــة ال ت ـن ـط ـبــق ع ـل ـي ـهــا أس ــس
ال ــوس ــاط ــة امل ــال ـي ــة ال ـت ــي ن ـش ــأت مــن
أجـلـهــا .يـفـتــرض أن تـكــون املـصــارف
قـنــاة لتحويل املـ ّـدخــرات إلــى تمويل
لالقتصاد ،وبشكل أســاســي تمويل
لـ ــاس ـ ـتـ ـث ـ ـمـ ــار ،ال أن يـ ـ ـك ـ ــون ي ـك ــون
ً
ت ـ ـمـ ــويـ ــا مـ ـف ــرط ــا لـ ـعـ ـج ــز املـ ـ ــوازنـ ـ ــة
وتـ ـم ــوي ــل االسـ ـتـ ـه ــاك وال ـق ـط ــاع ــات
الــري ـع ـيــة .تـشـيــر ال ـب ـيــانــات املجمعة
لـلـقـطــاع املـصــرفــي إل ــى أن امل ـصــارف
اللبنانية استثمرت فــي نهاية عام
 2019نـحــو  43000مـلـيــار ل ـيــرة في
س ـ ـنـ ــدات الـ ـخ ــزيـ ـن ــة ،وأودعـ ـ ـ ـ ــت ل ــدى
مـصــرف لبنان  179870مليار ليرة.
وبحسب بيانات أيـلــول ( 2019هــذه
ّ
آخــر البيانات املـتــوافــرة) فــإن مجمل
االئتمان للقطاع الخاص بلغ 98610
ّ
مليار ليرة تــوزع على النحو اآلتــي:
 23090مليار لـيــرة لقطاع الـتـجــارة،
 29970م ـل ـيــار ل ـي ــرة ل ــأف ــراد (مـنـهــا
 18780مـلـيــار ل ـيــرة ق ــروض سكنية
والباقي قروض استهالكية)15910 ،
مليارات ليرة لقطاع البناء10870 ،
مليار لـيــرة لقطاع الـخــدمــات (منها
 2340مليار ليرة للفنادق واملطاعم)،
 10520مليار ليرة لقطاع الصناعة،
 4060مليار لـيــرة للوساطة املالية،
 1240مـلـيــار ل ـيــرة ل ـل ــزراع ــة ،و2940
مليار ليرة لقطاعات أخرى.
ه ـ ـكـ ــذا ،ي ـظ ـهــر أن امل ـ ـصـ ــارف م ـ ّـول ــت
اسـ ـتـ ـه ــاك األفـ ـ ـ ـ ــراد ب ـم ـب ـل ــغ 11200
م ـل ـيــار لـ ـي ــرة ،م ـقــابــل  11760مـلـيــار
ل ـي ــرة ل ـق ـطـ َ
ـاعــي ال ـص ـنــاعــة وال ــزراع ــة
م ـ ـج ـ ـت ـ ـمـ ـ َـعـ ــن .ه ـ ـ ـ ــذا ه ـ ـ ــو ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج
الـتـمــويـلــي ال ــذي اعـتـمــدتــه املـصــارف
اللبنانية مـنــذ ثــاثــن عــامــا ،وال ــذي
س ـخ ــى ف ــي ت ـم ــوي ــل ع ـج ــز املـ ــوازنـ ــة،
وفـ ــي ت ـمــويــل االس ـت ـه ــاك (املـسـتـنــد
بشكل كبير إلى االستيراد) .تنافست
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف عـ ـل ــى اب ـ ـت ـ ـكـ ــار وتـ ـق ــدي ــم
ق ــروض استهالكية (ومنها قــروض
ً
السفر وق ــروض التجميل!) بــدال من
ال ـت ـن ــاف ــس ع ـل ــى ت ـم ــوي ــل االق ـت ـص ــاد
الـحـقـيـقــي .ك ـمــا ّأدى ع ــدم الـتــزامـهــا
بـتـعــامـيــم م ـصــرف ل ـب ـنــان ،بالنسبة
إلى التمويل العقاري ،إلى انكشافها
ع ـلــى ه ــذا ال ـق ـطــاع بـشـكــل كـبـيــر بلغ
 34690مـلـيــار ل ـي ــرة ،أي  %35.2من
مجمل محفظة القروض ،وهذا الرقم
يـشـمــل ق ــروض اإلس ـك ــان وال ـقــروض
للمطورين الـعـقــاريــن وه ــو مــا ّأدى
ّ
إل ــى ت ــركــز ق ـطــاع كـبـيــر ف ــي املحفظة
التمويلية للمصارف.
ّ
ـوزع
ـ
ـ
ـ
ت
ـي
ـ
ـ
ف
ـة
ـ
ي
ـ
تـ ــوجـ ــد م ـش ـك ـل ــة ث ــانـ
ّ
االئ ـت ـم ــان لـلـقـطــاع الـ ـخ ــاص ،تتمثل
ف ــي االنـ ـح ــراف بــالـنـسـبــة إل ــى حجم
ّ
القروض وتركز جزء كبير منها في
الـقــروض الكبيرة .بحسب البيانات
املـتــوافــرة ،فــإن %0.23 :مــن القروض
هــي بمبالغ أق ــل مــن  5مــايــن لـيــرة،
 %3.6قروض بني  5و 25مليون ليرة،
 %5.7ق ــروض بــن  25و 100مليون
ليرة %16.6 ،قــروض بني  100و500
مليون ليرة %4.8 ،قــروض بني 500
و 1000مليون ليرة %11.7 ،قروض
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ُ
تـظـهــر ب ـيــانــات ال ـج ـم ــارك ،أن لبنان
اس ـت ــورد خ ــال ع ــام  2019منتجات
غــذائ ـيــة بـقـيـمــة  3112مـلـيــون دوالر
من ضمنها منتجات نباتية بقيمة
 932مليون دوالر تشمل  311مليون
دوالر حـ ـ ـب ـ ــوب .كـ ـم ــا بـ ـلـ ـغ ــت ق ـي ـمــة
م ـ ـس ـ ـتـ ــوردات األل ـ ـبـ ــان وم ـن ـت ـجــات ـهــا
وال ـب ـي ــض  299م ـل ـيــون دوالر .وقــد
بـلــغ الـعـجــز بــن ص ـ ــادرات وواردات
املنتجات الغذائية نحو  2484مليون
دوالر ،أي ما نسبته  %16من مجمل

ثانيًا :قطاع الصناعة
ال ـ ـص ـ ـنـ ــاعـ ــة ال ـ ـص ـ ـيـ ــدل ـ ـيـ ــة :اسـ ـ ـت ـ ــورد
لبنان خــال  2019بما قيمته 1242
مليون دوالر من منتجات الصيدلة،
م ـن ـه ــا  795مـ ـلـ ـي ــون دوالر أدويـ ـ ـ ــة.
ّ
وشــكــل العجز بــن ص ــادرات واردات
منتجات الصيدلة مــا نسبته %7.6
من مجمل العجز التجاري ،والعجز
ب ـ ــن ص ـ ـ ـ ـ ــادرات وواردات األدويـ ـ ـ ــة
نسبة  %4.8من مجمل عجز امليزان
التجاري.
صناعة الثياب :استورد لبنان خالل
 2019أل ـب ـس ــة وأحـ ــذيـ ــة ب ـقـيـمــة 519
مليون دوالر .وقــد شكل العجز بني
ص ـ ـ ــادرات وواردات األل ـب ـس ــة نسبة
 %3.1م ــن مـجـمــل ال ـع ـجــز ال ـت ـجــاري
لعام .2019
صناعة املـجــوهــرات :اسـتــورد لبنان
خـ ــال  2019مـ ـع ــادن ثـمـيـنــة بقيمة
 931مليون دوالر ،وصـ ّـدر ما قيمته
 1455مـلـيــون دوالر ،محققًا فائضًا
بقيمة  524مليون دوالر .وقد مثلت
صـ ــادرات امل ـعــادن الثمينة  %39من
م ـج ـم ــل ص ـ ـ ـ ــادرات لـ ـبـ ـن ــان ،وه ـ ــو مــا
يــدل على القدرة التنافسية الكبيرة
ل ـل ـب ـن ــان فـ ــي ه ـ ــذا الـ ـقـ ـط ــاع واآلف ـ ـ ــاق
الهائلة له.
ال يـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــن مـ ـ ـطـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــا االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرار
بالنموذجني االقتصادي والتمويلي
ً
الذين ّأديا مثال إلى استيراد معدات
صـنــاعـيــة بـنـحــو  250مـلـيــون دوالر
خ ـ ــال ع ـ ــام  2019م ـق ــاب ــل اس ـت ـي ــراد
سيارات سياحية بقيمة  772مليون
دوالر .فــاالق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي ليس
بـ ـح ــاج ــة إلـ ـ ــى مـ ــزيـ ــد ُ م ـ ــن ال ـ ـقـ ــروض
ل ـل ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص (املـ ـقـ ـي ــم) ،إذ بلغ
مـجـمــل ال ـق ــروض امل ـقــدمــة ل ــه 66200
مـ ـلـ ـي ــار لـ ـ ـي ـ ــرة أي  %83مـ ـ ــن ح ـجــم
االق ـت ـصــاد ،بــل يـجــب عـلــى املـصــارف
إعادة توزيع ائتمانها والتركيز على
إق ــراض الـقـطــاعــات املنتجة الداعمة
لـلـنـمــو والـ ـت ــي ت ـخ ـلــق فـ ــرص الـعـمــل
ُ
وت ــدخ ــل ع ـمــات أجـنـبـيــة .وف ــي حــال
لــم يتحقق هــذا األم ــر ،يتوجب على
ال ـح ـك ــوم ــة وم ـ ـصـ ــرف ل ـب ـن ــان ف ــرض
ت ـخ ـص ـيــص ج ـ ــزء م ـه ــم م ــن مـحــافــظ
املـ ـ ـص ـ ــارف االئ ـت ـم ــان ـي ــة ل ـل ـق ـطــاعــات
اإلنتاجية ،على غــرار ما فعله البنك
امل ــرك ــزي امل ـصــري بــإجـبــار امل ـصــارف
املـ ـ ـص ـ ــري ـ ــة ع ـ ـلـ ــى تـ ـخـ ـصـ ـي ــص %20
م ــن قــروض ـهــا لـلـمـشــاريــع الـصـغـيــرة
واملتوسطة.
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تراجع التصنيع = إفقار الطبقات العاملة
األمجد سالمة
ع ـن ــدم ــا أع ـل ـن ــت الـ ـص ــن أن ف ـي ــروس
«كورونا» أصبح في مرحلة االنتشار
ال ــوب ــائ ــي ،تـ ـع ـ ّـرض الـ ـع ــال ــم ل ـصــدمــة.
ل ــم ت ـك ــن اج ـت ـم ــاع ـي ــة أو صـ ـح ـ ّـي ــة ،بــل
اق ـت ـص ـ ّ
ـادي ــة ل ــم تـظـهــر ع ــوارض ـه ــا في
أس ـ ـ ــواق املـ ـ ــال (الـ ـت ــي يـ ـح ــرص مـعـظــم
االقـ ـتـ ـص ــادي ــن ع ـل ــى ت ـت ـب ــع حــرك ـت ـهــا
لتشخيص الــوضــع االق ـت ـص ــادي) بل
ظـهــرت فــي ال ـقــدرة عـلــى تــأمــن السلع
فـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــواق االسـ ـتـ ـه ــاك ـ ّـي ــة .ف ـجــأة
خرجت شركات عاملية عمالقة ،في كل
الـقـطــاعــات اإلنـتــاجـيــة تـقــريـبــا ،لتعلن
عـ ــدم ق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى ت ـغ ـط ـيــة ح ــاج ــات
األسواق بسبب إجراءات اإلغالق التي
ّ
الصينية لـلـحـ ّـد من
اتـخــذتـهــا الــدولــة
انتشار الفيروس.
ي ـقـ ّـدر مــؤتـمــر األم ــم املـتـحــدة للتجارة
وال ـت ـن ـم ـيــة (أون ـ ـك ـ ـتـ ــاد) أن ان ـخ ـفــاض
اإلنـ ـ ـت ـ ــاج فـ ــي الـ ـص ــن ب ـل ــغ  %2حـتــى
نـهــايــة ش ـبــاط ّ
وأدى إل ــى خـســائــر في
س ــاس ــل الـقـيـمــة ع ـلــى امـ ـت ــداد الـعــالــم
ُ
تـقـ ّـدر بنحو  50مليار دوالر (سلسلة
القيمة هي مراحل إضافة القيمة إلى
القيمة األســاسـ ّـيــة للسلع املستخدمة
في عمليات اإلنتاج) .ويوضح التقرير
أن أك ـث ــر ال ـق ـطــاعــات امل ـت ـض ـ ّـررة حــول
العالم هي صناعات السيارات واآلالت
ال ــدق ـي ـق ــة واإللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات ومـ ـع ـ ّـدات
االتـ ـ ـص ـ ــاالت ،وأن هـ ــذه ال ـخ ـســائــر قــد
ت ـت ـف ــاق ــم إذا ت ـ ـحـ ـ ّـول ُ«كـ ـ ــورونـ ـ ــا» إل ــى
وبــاء عاملي (التقرير نشر قبل إعالنه
جــائـحــة عــاملـيــة) أو لــم تـجــد الـشــركــات
مـ ـ ـص ـ ــادر أخـ ـ ـ ــرى م ـ ــن خـ ـ ـ ــارج ال ـص ــن
(تــركـيــز التقرير على هــذه القطاعات
م ـت ـص ــل ب ـت ـش ـخ ـي ـصــه ل ـل ـخ ـس ــائ ــر مــن
ناحية القيمة املـضــافــة الـتــي ال يمكن
م ـق ــارن ـت ـه ــا ب ــال ـخ ـس ــائ ــر امل ـت ــواض ـع ــة
لقطاعات إنـتــاج السلع االستهالكية
الرخيصة).
تراجع التصنيع  VSطريق العودة
وسط هذه التقديرات ثمة أمر جوهري:
ً
كـ ـي ــف تـ ـج ــد ب ـ ــدي ـ ــا م ـ ــن ال ـص ـن ــاع ــات
الصينية؟
ص ـ ـعـ ــود ال ـ ـصـ ــن إل ـ ـ ــى مـ ــوقـ ــع ال ـ ـقـ ـ ّـوة

الـ ـصـ ـن ــاع ـ ّـي ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي الـ ـع ــال ــم لــه
ّ
أسـ ـ ـب ـ ــاب ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدة؛ خـ ـ ــارجـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة ت ـت ـع ــل ــق
بــالـسـيــاســات االق ـت ـصــاديــة الــداخـلـ ّـيــة
ّ
الصناعية .وداخـلـ ّـيــة تتمحور
لـلــدول
ح ــول سـيــاســات الـصــن بـعــد «ال ـثــورة
ّ
ال ـث ـقــافـ ّـيــة» ال ـتــي اس ـت ـغــلــت سـيــاســات
ال ـ ـ ــدول ال ـص ـن ــاع ـ ّـي ــة .ت ـغ ـلــب األس ـب ــاب
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة عـ ـل ــى مـ ـس ــأل ــة اسـ ـتـ ـب ــدال
الصني ألن سياسات الدول الصناعية
ّأدت إل ــى ت ــراج ــع ق ـطــاعــات التصنيع
ف ــي ال ـ ــدول ال ـص ـنــاعـ ّـيــة ق ـبــل االن ـف ـتــاح
ال ـع ــامل ـ ّـي والـ ــذهـ ــاب إلـ ــى ال ـع ــومل ــة بعد
ّ
السوفياتي السابق.
سـقــوط االتـحــاد
هـ ــذا ال ـت ــراج ــع ُيـ ـش ــار إل ـي ــه ب ــ«ت ــراج ــع
ال ـت ـص ـن ـيــع» (.)Deindustrialization
هـ ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـي ــة بـ ـ ــدأت فـ ــي الـ ــواليـ ــات
امل ـت ـح ــدة ف ــي ن ـه ــاي ــة ال ـس ـت ـي ـنــات ول ــم
ّ
ّ
ّ
طبيعية نتيجة
عضوية
عملية
تكن
عــوامــل تنموية حتمية لالقتصادات
امل ـ ـت ـ ـطـ ـ ّـورة ،ك ـم ــا يـ ـح ــاول ال ـك ـث ـيــر مــن
ال ـبــاح ـثــن االق ـت ـصــاديــن تـصــويــرهــا.
ّ
ل ـعــل أف ـضــل م ــن قـ ــارب عـمـلـيــة تــراجــع
التصنيع فــي ال ــوالي ــات املـتـحــدة هما
ـون وبـيـنـيــت هــاريـســون
ب ــاري بـلــوسـتـ ُ
في ثالثة كتب نشرت بني أعوام 1982
و ،2000هي« :عملية تراجع التصنيع
ف ــي أم ــري ـك ــا» و«االنـ ـعـ ـط ــاف الـعـظـيــم»
و«االزده ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار امل ـ ـت ـ ـنـ ــامـ ــي» .ف ـ ــي ه ــذه
الكتب يشرح الباحثان أسباب لجوء
الواليات املتحدة إلى عملية التخفيف
مـ ــن ال ـت ـص ـن ـي ــع ب ــاعـ ـتـ ـب ــاره ــا نــات ـجــة
م ــن ان ـخ ـف ــاض اإلن ـت ــاج ـ ّـي ــة وه ــوام ــش
الــربــح مــن التصنيع فــي الستينيات،
ومــن طبيعة الـشــركــات الـتــي انتهجت
سـ ـي ــاس ــة نـ ـش ــر امل ـ ـصـ ــانـ ــع عـ ـل ــى ب ـقــع
جـ ـغ ــراف ـ ّـي ــة واس ـ ـع ـ ــة .هـ ـ ــذه ال ـط ـب ـي ـعــة
س ــاع ــدت ال ـش ــرك ــات ف ــي رفـ ــع «ســرعــة
نقل رأس امل ــال» ،أي أصـبــح بإمكانها
ّ
جغرافي إلى
نقل التصنيع من موقع
ّ
آخـ ــر ب ـح ـســب ق ــدرت ـه ــا ع ـل ــى ال ـت ـحــكــم
بأكالف اإلنتاج ،وخصوصًا كلفة اليد
العاملة وتعقيدات وجود نقابات .هذا
االنتقال كــان ّ
يتم داخــل الـبــاد بداية،
ّ
ّ
إل أنــه سرعان ما تحول إلــى مصانع
ّ
أجنبية .الحقًا عملت التحالفات بني
النخب االقتصادية والسياسية على

ت ـس ـه ـيــل ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة خ ـ ــال إدارة
الرئيس األميركي ريتشارد نيكسون،
فأصبحت عالقة اإلنتاج بني الشركات
األم ـيــرك ـيــة وأذرعـ ـه ــا وشــركــائ ـهــا في
ً
ّ
طردية بدال من أن تكون
الخارج عالقة
جــاذبــة؛ عــاقــة تستبدل الصناعة في
ً
أمـيــركــا ب ــدال مــن أن تـكـمـلـهــا .وســاعــد
تـطـ ّـور التكنولوجيا فــي تسريع هذه
ّ
العملية ،فأصبح التواصل بني املراكز
املنتشرة جغرافيًا أسهل ،وفي املراحل
ال ـتــال ـيــة أص ـب ـحــت م ــرك ـزًا لــاسـتـثـمــار
ّ
الربحية.
عالي
وق ـ ـ ـ ـ ــد س ـ ــاه ـ ـم ـ ــت ع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة «ت ـ ـ ــراج ـ ـ ــع
الـتـصـنـيــع» ف ــي تــوس ـيــع هـ ـ ّـوة الــدخــل
بني الطبقات االجتماعية في الواليات
املـتـحــدة ،فانخفضت فــاتــورة األج ــور

ّ
صناعية
يستحيل إحياء قطاعات
ّ
محلية من دون األخذ في
الممنهج
االعتبار أن التفكيك
ّ
الذي جرى لبناها التحتية غير
قابل لإللغاء والعودة إلى ما
كان قد مضى بكبسة
بشكل كبير في القطاعات الصناعية.
واس ـت ـح ــوذ االق ـت ـط ــاع م ــن الــوظــائــف
النصيب األكبر
(صــرف العمال) على
ُ
مـ ــن ه ـ ــذا الـ ـخـ ـف ــض ،ف ـي ـم ــا أج ـ ـبـ ــر مــن
ّ
ب ـقــي ف ــي وظ ـي ـف ـتــه ،ع ـلــى ال ـت ـخــلــي عن
املكتسبات الـتــي ّ
حصلها عـ ّـمــال هذه
القطاعات على ّ
مر العقود تحت تهديد
نقل التصنيع ووظائفهم إلى الخارج.
وفـ ــي ال ـث ـمــان ـي ـنــات ت ـح ـ ّـول االق ـت ـصــاد
األمـ ـي ــرك ــي إلـ ــى «اقـ ـتـ ـص ــاد ال ـخ ــدم ــات
ال ـ ـجـ ــديـ ــد» ،ف ــأصـ ـب ــح أك ـ ـبـ ــر عـ ـ ــدد مــن
الــوظــائــف ُيخلق فــي قطاع الخدمات.
ولكن هــذا القطاع كــان يخلق وظائف
ال تـ ـ ّحـ ـت ــاج إل ـ ـ ــى م ـ ـ ـهـ ـ ــارات وبـ ــأجـ ــور
مـتــدنـيــة وب ــأع ــداد هــائـلــة ،وع ــدد قليل
م ــن ال ــوظ ــائ ــف ذات األج ـ ـ ــور ال ـعــال ـيــة
ال ـت ــي ت ـح ـتــاج إلـ ــى م ـعــرفــة ومـ ـه ــارات
ً
(كاملبرمجني مـثــا) .هــذا الــواقــع أنتج
طبقة ضخمة من العمال ذوي الدخل

ّ
امل ـ ـتـ ــدنـ ــي ،وط ـب ـق ــة ص ـغ ـي ــرة جـ ـ ـدًا مــن
الـعـمــال ذوي األج ــور املــرتـفـعــة ،بينما
اختفت تقريبًا الطبقة الوسطى التي
أنتجها قطاع التصنيع في البالد.
وال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ه ـ ـ ــذا الـ ـ ــواقـ ـ ــع أص ـ ـبـ ــح أك ـث ــر
ً
وضــوحــا فــي الــواليــات املتحدة فضال
عــن سـيــادتــه فــي عــدد كبير مــن الــدول
ّ
ّ
الغربية أيضًا .فقد سيطرت
الصناعية
عـلــى س ــوق الـعـمــل الــوظــائــف متدنية
األج ـ ـ ــر فـ ــي الـ ـقـ ـط ــاع ــات ال ـخ ــدم ــات ـ ّـي ــة،
ّ
بينما يفاخر السياسيون بــأن نسب
البطالة منخفضة .وفــي الحقيقة هي
منخفضة على حساب تدمير الطبقة
الوسطى وزي ــادة االنقسامات والفرز
الطبقي في املجتمع.
فــي ه ــذا اإلط ــار ب ــات يستحيل إحـيــاء
ق ـطــاعــات ص ـنــاعـ ّـيــة م ـحـلـ ّـيــة م ــن دون
األخذ في االعتبار أن التفكيك املمنهج
ّ
التحتية غير قابل
الــذي جرى لبناها
لإللغاء والعودة إلى ما كان قد مضى
بكبسة زر .إعادة إحياء هذه القطاعات
ي ـح ـتــاج إل ــى بـنــى تـحـتـيــة اقـتـصــاديــة
ُوخ ــدم ــاتـ ـي ــة واجـ ـتـ ـم ــاع ـ ّـي ــة ك ــان ــت قــد
ّ
فككت على مــدى عـقــود ،وبـنــاؤهــا من
ّ
جديد يحتاج إلــى سياسات تتحدى
رأس امل ــال وت ـح ـ ّـد م ــن ســرعــة انـتـقــالــه
عبر الـجـغــرافـيــا ،وتـجـبــره على إعــادة
االس ـت ـث ـم ــار ف ــي هـ ــذه ال ـق ـط ــاع ــات .أي
أن اسـ ـتـ ـب ــدال الـ ـ ـق ـ ــدرات الـتـصـنـيـعـ ّـيــة
ّ
ّ
الصينية بــأخــرى محلية يحتاج إلى
نسف السياسات االقتصادية واملالية
ّ
الليبرالية
الـتــي أنتجت االقـتـصــادات
ّ
الغربية القائمة الـيــوم .وهــذا أمــر من
شبه املستحيل أن تقوم به دول أثبتت
في األسابيع األخيرة أنها أضعف من
أن تــواجــه الـنـخــب االق ـت ـصــاديــة فيها
وتذهب إلى إقفال عام ملواجهة انتشار
فيروس كــورونــا املستجد كما حصل
في الصني.

النموذج اللبناني والخيارات
القادمة
فـ ــي ل ـب ـن ــان تـ ـب ــدو ت ـع ـق ـي ــدات امل ـش ـهــد
االقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي م ـض ــاع ـف ــة .ف ـبــاإلضــافــة
إل ــى اإلفـ ــاس ،نـعــانــي مـنــذ زم ــن بعيد
م ــن ان ــزي ــاح س ــوق ال ـع ـمــل ن ـحــو خلق

ّ
وظـ ـ ــائـ ـ ــف ذات أجـ ـ ـ ـ ــور م ـ ـتـ ــدن ـ ـيـ ــة فــي
قطاعات خدماتية .رغــم أن هــذا األمــر
ّ ّ ّ
األهلية ،إل أن
كــان قائمًا قبل الحرب
ُّ
الـحــرب والـسـيــاســات الـتــي اتـبـعــت مع
وص ــول الــرئـيــس رفـيــق الـحــريــري إلــى
ّ
ال ـح ـكــم ع ــام  ،1992حــط ـمــت م ــا تبقى
مـ ــن قـ ـط ــاع ــات إنـ ـت ــاجـ ـي ــة وص ـن ــاع ـي ــة
قـلـيـلــة كــانــت ص ــام ــدة بــوجــه ال ـحــرب،
وح ـ ّـول ــت وظــائــف قـطــاعــات ّ الـخــدمــات
إلى وظائف ذات أجور متدنية ،بسبب
الــدولــرة الشديدة لالقتصاد .وعندما
نـتـحـ ّـدث عــن ال ـه ـجــرة ،ال يـجــب إغـفــال
أن ال ــوظ ــائ ــف ذات األج ـ ـ ــور امل ـتــدن ـيــة
ّ
ه ــي ال ـت ــي حــط ـمــت الـطـبـقــة الــوسـطــى
ّ
اللبنانية وساهمت في تهجير كل من
طمح إلى أن ينتمي إليها.
نـحــن ال ـيــوم فــي قـلــب مـشـهــد عــاصــف،
قد ينتج منه تغيير نموذج االقتصاد
ّ
ال ـل ـب ـنــانــي .ي ـجــب أل ت ـض ـيــع م ــن بني
أيدينا فرصة اعتماد سياسات تسهم
ف ــي إنـ ـت ــاج ب ـن ــى ت ـح ـت ـيــة اق ـت ـص ــاديــة
ّ
ّ
ّ
واجتماعية تشكل املرتكز
وخدماتية
األساسي لبناء صناعات تساهم في
إص ــاح س ــوق الـعـمــل وإعـ ــادة تشكيل
الطبقة الوسطى .فاللبنانيون عانوا
بشكل مباشر مــن سـيــاســات التدمير
املمنهج لهذه الطبقة الوسطى ،ويجب
أن يضغطوا ويــرفـعــوا الـصــوت عاليًا
لـفــرض ن ـمــوذج اق ـت ـصــادي يـتـيــح لهم
الـطـمــوح ب ــأن يـجــري تصحيح البناء
االج ـت ـم ــاع ــي وال ـت ـك ــوي ــن ال ـط ـب ـق ــي .ال
ّ
يـسـتـقـيــم أي تـصـحـيــح إل ب ــأن تــأخــذ
ال ـط ـب ـقــة ال ــوس ـط ــى دورهـ ـ ــا الـطـبـيـعــي
ف ــي الـتــركـيـبــة االج ـت ـمــاع ـيــة ،وعـنــدهــا
يمكن حماية البلد من نزيف الهجرة
ونضمن للشباب فرص عمل محترمة
العلمي .ال يجب أن
تناسب ّتحصيلهم ّ
ّ
مستوى
على
ع
نصن
نـتــوهــم أنـنــا قــد
ّ
ّ
ال ـصــن ،كــمــا أو نــوعــا ،ول ـكــن مــن حــق
لـبـنــان األم ــل ب ـن ـمــوذج يـعـيــد ال ـتــوازن
ّ
وأل تكون اإلنتاجية املحلية في خدمة
نخبة اقتصادية أسهمت في الوصول
إلــى االنهيار االقتصادي ،وأال نسمح
لـبـنــاة ال ـن ـمــوذج املـنـهــار إيـهــامـنــا بــأن
ال ـ ـه ـ ـجـ ــرة س ـت ـض ــع ع ــائ ــاتـ ـن ــا ض ـمــن
صفوف الطبقة الوسطى.

العمل من المنزل :احتماالت النجاح والفشل
ماهر حسين
مــن اح ـتــواء امل ــرض إل ــى االنـتـشــار ثم
إقــرار الحكومة التعبئة العامة ومنع
الـتـجـمـعــات ...مـســار ق ــاد نـحــو العمل
م ــن امل ـن ــزل .ال أح ــد يـسـتـطـيــع انـتـقــاد
القرار أو الوقوف ضـ ّـده ،لكنه يفرض
علينا أن نستشرف واقعنا املأساوي.
ّ
فالعمل من املنزل في ظل هذا الواقع
سيكون كذلك .تسيير أعمال اإلدارات
وامل ــؤسـ ـس ــات ع ــن ب ـع ــد ،ي ـح ـتــاج إلــى
ً
عناصر أساسية ليكون عمال منجزًا
من ّ
أهمها:
 األجدى أن تكون لدى الدولة حكومةإلكترونية أقامت الربط اإللكتروني
مع كل مناحي الخدمة العامة ومع كل
ّ
مواطن أو مقيم أو زائر ،ليستطيع كل
واحد إنجاز حاجته عن ُبعد بواسطة
الـتــواصــل اإللـكـتــرونــي .كانت العقود
املــاضـيــة مناسبة وكــافـيــة ليستطيع
لـبـنــان نـقــل ت ـجــارب الـغـيــر فــي إقــامــة
الـحـكــومــة اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،إال أن األم ــر
ل ــم يـحـصــل ب ــل ل ــم ن ـت ـقـ ّـدم ف ــي ات ـجــاه
مقاربته بشكل شامل وواضح.
 لكي يستقيم العمل من املنزل يجبعلى األق ــل أن تـتــوافــر شبكة إنترنت
ق ـ ــادرة ع ـلــى اس ـت ـي ـعــاب ال ـك ـ ّـم الـهــائــل
مــن الضغط لتكون بمثابة مساعدة
ملـ ـس ــار الـ ـعـ ـم ــل مـ ــن املـ ـ ـن ـ ــزل .ال ـش ـب ـكــة
القائمة في لبنان ال تـ ّ
ـؤدي مثل هذه
ال ــوظ ـي ـف ــة وت ـ ـفـ ــرض ظـ ــروفـ ــا صـعـبــة
لتأدية األعمال .االستثمار في الشبكة
الـقــائـمــة ك ــان يـفـتــرض أن يـنـجــز منذ
ّ
ف ـتــرة طــوي ـلــة ،لـكــن ألس ـب ــاب متعلقة

ببنية النموذج اللبناني التي تسمح
بـتـعـطـيــل االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ف ــي الـبـنـيــة
التحتية مقابل سعي أطراف السلطة
إل ـ ــى ال ـ ـفـ ــوز ب ـح ـ ّـص ــة مـ ــن ك ـع ـك ــة ه ــذا
الـقـطــاع أو ذاك ،انغمس الجميع في
تقاذف املسؤوليات وتحويل اإلدارة
العامة إلى أدوات زبائنية .وقع قطاع
َ
مسارين :الخصخصة
االتصاالت بني
بـمــا فـيـهــا مــن مـنــافــع كــامـنــة ألط ــراف
سياسية ورأسـمــالـيــة ،وتحويله إلى
مــوقــع ن ـفــوذ وان ـت ـفــاع ل ـهــذه الـفـئــة أو
تلك.
شبكة اإلنـتــرنــت هــي ال ـعـ ّـدة املطلوبة
ّ
ّ
للموظفني املكلفني قسرًا بالعمل من
ّ
املنزل في ظل تفشي فيروس كورونا
الذي ّ
يهدد املوظف في مكتبه واملواطن
ف ــي مــراج ـعــاتــه ف ــي امل ــؤس ـس ــات .هنا
يحضر ســؤال أســاســي :إلــى ّ
أي مدى
تستطيع شبكة اإلنـتــرنــت فــي لبنان
َ
القطاعني
تسهيل عمل املوظفني فــي
العام والخاص إلنجاز ما هو مطلوب
منهم؟
 يحتاج العمل من املنزل إلى كهرباء.ال ـت ـيــار ال ـك ـهــربــائــي عـنـصــر أســاســي
ّ
ّ
لكل التفاصيل املتصلة بحلقة العمل
ّ
ً
فــي ظــل الحجز املـنــزلــي .اإلن ــارة أوال،
ث ــم ال ـح ــاج ــة إلـ ــى ت ـش ـغ ـيــل األجـ ـه ــزة،
والولوج إلى شبكة اإلنترنت ...بمقدار
أه ـم ـي ــة تـ ــوافـ ــر الـ ـتـ ـي ــار ال ـك ـه ــرب ــائ ــي،
مــن املـهــم أيـضــا أن يـكــون ه ــذا التيار
ً
ّ
م ـتــواصــا ال يـتـقــطــع بـحـيــث ينقطع
ّ
كليًا لساعات أو حتى لفترة انتظار
ال ـن ـق ــل م ــن ش ـب ـكــة الـ ــدولـ ــة إلـ ــى ت ـيــار
ّ
ّ
يزودنا به مولد شخصي أو تجاري.

في حال توافرت هذه العوامل بشكل
ي ـنــاســب امل ــوظ ــف ،ف ـه ــذا ال يـعـنــي أن
ال ـع ـمــل م ــن امل ـن ــزل س ـي ـكــون إيـجــابـيــا
ب ـش ـك ــل م ـط ـل ــق .هـ ـن ــاك أب ـ ـحـ ــاث عـ ـ ّـدة
ّ
تتحدث عــن جــدوى العمل مــن املنزل
ونتائجها متباينة؛ هـنــاك دراس ــات
تشير إلــى أن العمل مــن املـنــزل يزيد
اإلنتاجية ،وأخرى تقول العكس.
ف ــي ورقـ ـ ــة ب ـح ـث ـيــة ل ــ«غ ـل ــن داتـ ـش ــر»
صادرة في عام  ،2012يدرس الباحث
مسألة العمل من املنزل مشيرًا إلى أنه
ّ
املهمات
أكثر إنتاجية في حال كانت
املـطـلــوبــة تـحـتــاج إل ــى إبـ ــداع .أم ــا في

شبكة اإلنترنت هي ّ
ة
العد
ّ
ّ
فين
المكل
فين
للموظ
المطلوبة
ّ
قسرًا بالعمل من المنزل في ظل
تفشي فيروس كورونا
ُ ّ
حـ ــال ك ــان ــت املـ ـه ــام ال ـت ــي ك ــل ــف فيها
ّ
ّ
ّ
املوظف «مملة» ،فإن العمل من املنزل
يكون أقــل إنتاجية .يعود هــذا الفرق
بـحـســب «داتـ ـش ــر» إل ــى أن ــه ف ــي حــال
ّ
كــانــت املـهـ ّـمــات «مـمــلــة» يجد املوظف
أن اإللهاء املعتاد ،مثل متابعة التلفاز
أو تمشية الكلب ،يكون ممتعًا أكثر
ّ
مــن إت ـمــام ه ــذه املـهـمــات ،فيتجه إلــى
الـ ـت ــراخ ــي فـ ــي ت ـط ـب ـي ـق ـهــا مـ ــا يـجـعــل
إنتاجيته أقل .أما بالنسبة إلى املهام
اإلبــداعـيــة ،فيقول الباحث إن البيئة
امل ـن ـظ ـم ــةّ ،
أي املـ ـك ــات ــب ،ت ـق ـتــل إبـ ــداع

املوظف ولهذا السبب تكون إنتاجية
ّ
ّ
يخص هذا
املوظف من املنزل في ما
النوع من املهام أفضل .أما على املقلب
اآلخ ـ ــر ف ـب ـعــض ال ـ ــدراس ـ ــات ت ـق ــول إن
العمل الجماعي في املكاتب له تأثير
مهم على اإلبداع وإيجاد الحلول.
وفي دراسة أخرى لـ«نيكوالس بلوم»
عام  ،2014وبعد تجربة أجراها على
شركة سفريات صينية لديها 16000
مــوظــف ،وجــد أن اإلنـتــاجـيــة ارتفعت
 %13لـلـمــوظـفــن الــذيــن يـعـمـلــون من
املنزل مقارنة مع املوظفني املوجودين
فــي امل ـكــاتــب ،و %9مــن ه ــذا االرت ـفــاع
هــو نتيجة عمل ه ــؤالء لدقائق أكثر
(استراحات أقل ،إجازات مرضية أقل)،
أما الــ %4الباقية فهي نتيجة ارتفاع
إنتاجيتهم فــي الدقيقة الــواحــدة من
ّ
العمل .هذه الدراسة تركزت على عمل
ّ
موظفي مركز االتصاالت في الشركة،
أي أن نوع عملهم مناسب للعمل من
املنزل.
إذا أردن ـ ــا ت ـقــويــم األثـ ــر االق ـت ـص ــادي
إلقفال املؤسسات في لبنان وانتقال
نسبة مهمة منها للعمل من املنزل وال
ّ
سيما في ما يتعلق ببعض األعمال
التي يمكن القيام بها عن ُبعد ،فمن
ال ـط ـب ـي ـع ــي االع ـ ـت ـ ـقـ ــاد بـ ـ ــأن ال ـن ـت ــائ ــج
س ـت ـك ــون س ـل ـب ـيــة ب ـش ـكــل ك ـب ـي ــر .لـكــن
َ
األمــر مرتبط بعاملني :توقف الــدورة
ً
االق ـت ـصــاديــة ال ـتــي تـعــانــي أص ــا من
أزمـ ــة ،وتــداع ـيــات انـتـشــار «ك ــورون ــا»
ب ـ ـمـ ــا فـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـت ـ ـبـ ــاعـ ــد االجـ ـتـ ـم ــا ّع ــي
امل ـف ــروض عـلــى املـجـتـمــع بـمــا يــؤشــر
إلى تراجع حركة االستهالك ،وإقفال

ّ
املؤسسات املتوسطة
العدد األكبر من
وال ـص ـغ ـيــرة ف ــي ق ـطــاعــات ال ـخــدمــات
وس ـ ــواه ـ ــا .وج ـ ـ ــود ه ــذي ــن ال ـعــام ـلــن
مـعــا سـيـكــون لــه أثــر مـ ّ
ـدمــر ،نــوعــا مــا،
ـي لـبـنــان،
ع ـلــى ال ـش ــرك ــات ال ـعــام ـلــة ف ـ ّ
لكن العمل من املنزل قد يخفف هذه
االنعكاسات .فمن جهة ستكون كلفة
تشغيل املكاتب فــي أقــل مستوياتها
وه ـ ــي ك ـل ـفــة ال ُي ـس ـت ـه ــان بـ ـه ــا ،وم ــن
جهة لــم تتوقف الشركات عــن القيام
ّ
بأعمالها بشكل كــامــل ،بــل ستتمكن
من القيام بأعمال وإن كانت محدودة
وبإنتاجية إجمالية متدنية.
ق ــد ت ـك ــون ه ــذه ال ـف ـتــرة نـقـطــة تـحــول
لـلـمـسـتـقـبــل ف ــي م ـج ــال ت ـقـ ّـبــل أربـ ــاب
الـ ـعـ ـم ــل لـ ـفـ ـك ــرة الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــن امل ـ ـنـ ــزل،
ورب ـم ــا سـيـكــون تقييمهم إلنـتــاجـيــة
ه ــذه ال ـف ـتــرة ،مــع األخ ــذ فــي االعـتـبــار
ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،م ـف ـص ـل ـيــا
لتحديد موقفهم مــن هــذا املــوضــوع.
ل ـك ــن األه ـ ــم أن ن ـج ــاح ت ـج ــرب ــة ك ـهــذه
يعتمد على ما ّ
تقدمه الدولة من بنى
تحتية وخدمات باإلضافة إلى قدرة
أرب ـ ـ ــاب ال ـع ـم ــل ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص
ع ـلــى ال ـتــأق ـلــم م ــع الـ ـظ ــروف الــراه ـنــة.
ّ
بأن ما ّ
تقدمه الدولة
وال يمكن القول
ّ
ـاف ،ولكن بإمكان القطاع
اللبنانية كـ ٍ
الـ ـخ ــاص م ـح ــاول ــة اس ـت ـغ ــال م ــا هــو
متوافر ،سواء من الدولة أو من املوارد
ال ـب ـشــريــة لـتـحـصـيــل أع ـل ــى مـسـتــوى
ّ
ّ
الفعالية فــي ظــل الـظــروف
ممكن مــن
الراهنة .فمن يعلم ،قد يجد هؤالء أن
لديهم وظــائــف يمكن الـقـيــام بها من
ً
املنزل مستقبال.
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«أثر الفيروس} بين الصين والغرب
ّ
انكسار حلقات اإلنتاج واالستهالك يمهد لعــولمة جديدة
لـكــن مــا ملــس الـعــالــم عـلــى نـحــو شامل
وم ـ ّ
ـوح ــد ه ــي الـ ـ ـق ـ ــرارات االق ـت ـصــاديــة
واملــال ـيــة ال ـتــي بـ ــدأت م ــن أسـ ــواق امل ــال
ّ
وعمت جميع القطاعات االقتصادية؛
ُ
ّ
وهـ ـ ـ ـ ــي ت ـ ـ ـشـ ـ ــكـ ـ ــل م ـ ـج ـ ـت ـ ـم ـ ـعـ ــة ،األزمـ ـ ـ ـ ــة
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة الـ ـن ــاجـ ـم ــة عـ ــن الـ ــوبـ ــاء
الجديد.
األزمــة هذه املـ ّـرة قد تكون أسوأ بكثير
م ـمــا ش ـه ــده ال ـعــالــم ســاب ـقــا .فــالـعــوملــة
هي عند مستويات أعلى من التعقيد
وال ـ ــام ـ ــرك ـ ّــزي ـ ــة ب ـ ــن األق ـ ــال ـ ـي ـ ــم .وإذا
كـ ــان املـ ـس ــن ــون وأص ـ ـحـ ــاب الـ ـع ــوارض
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ،ف ـ ــي الـ ـع ــامل ــن ال ـص ـن ــاع ــي
وال ّـن ــام ــي ع ـلــى ح ـ ّـد س ـ ــواء ،ه ــم األك ـثــر
ت ــأث ـرًا بــالـفـيــروس ،ف ــإن كــل الـقـطــاعــات
االقتصادية ،تقريبًا ،يلمسها الــوبــاء.
«إنـهــا أزم ــة غير مـعـتــادة بشكل كبير،
فــرغــم أن نسبة الــوفـيــات الـنــاتـجــة عن
اإلصابة بهذا الفيروس ليست مرتفعة
نسبيًا ،إال أنه يتمتع بقدرة عالية على
االنـتـشــار بسهولة .هـنــاك قناعة بأنه
إذا لم يتم احتواؤه ،لن تتمكن األنظمة
الـصـحـ ّـيــة ح ــول ال ـعــالــم م ــن م ـجــاراتــه،
وسـتــرتـفــع الـخـســائــر الـب ـشــريــة .هـنــاك
عدم يقني كبير يحيط به» وفقًا لرئيس
قـ ـس ــم االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــا والـ ـسـ ـي ــاس ــات
واملراجعات في صندوق النقد الدولي،
مارتن موهاليسن.
بــال ـ ّن ـس ـبــة إل ـ ــى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ،ف ـ ــإن ذل ــك
ي ــؤث ــر م ـب ــاش ــرة ع ـل ــى ال ـط ـل ــب بـسـبــب
انعزال الناس وانسحابهم من الــدورة
االستهالكية لحماية أنفسهم واحتواء
انـتـشــار امل ــرض ،فيما هـنــاك أيـضــا أثر
مباشر على حلقات اإلنتاج أيضًا ،لذا
نـشـهــد ص ــدم ــة م ــزدوج ــة م ــن ال ـعــرض
والطلب وتــراجــع النشاط االقتصادي
وتفاعل أسواق املال معه.

حسن شقراني
ّ
كان من املفترض أن يتخطى االقتصاد
ال ـعــاملــي عـتـبــة ال ـ ــ 100تــريـلـيــون دوالر
ع ـ ــام  ،2022غـ ـي ــر أن كـ ــوف ـ ـيـ ــد 19-لــه
حـكـ ٌـم آخ ــر .فــاألزمــة االقـتـصــاديــة التي
ّ
يــولــدهــا ه ــذا الـفـيــروس غـيــر مسبوقة
بالعمق واالنتشار وقــد تصل كلفتها
إلــى تريليونات ال ــدوالرات مــن الناتج
ال ـعــاملــي .املـسـتـهـلـكــون يـنـسـحـبــون من
ّ
ح ـل ـق ــات ال ـط ـل ــب ف ــي ظـ ــل عـ ــدم الـيـقــن
الناجم عن الوباء واإلجراءات الطارئة
الـ ـت ــي ت ـفــرض ـهــا الـ ـحـ ـك ــوم ــات؛ دورات
اإلنـ ـت ــاج تـنـكـســر م ــع ت ـســريــح الـعـمــال
وإق ـ ـفـ ــال الـ ـش ــرك ــات؛ وح ـت ــى ق ـطــاعــات
بأكملها توقفت عن العمل ،مثل قطاع
ّ
الـنـقــل ال ـج ــوي .وض ــع يــولــد صدمتني
م ـت ــازم ـت ــن ع ـل ــى م ـس ـتــويــي ال ـع ــرض
وال ـط ـل ــب ،وقـ ــد ُي ـن ـبــئ بـ ـ ــوالدة نسخة
ج ــدي ــدة م ــن ال ـع ــومل ــة ن ـت ـي ـجــة ال ـع ــودة
إل ــى مــركــزيــة اإلنـ ـت ــاج وال ـت ـخ ــزي ــن ،قد
يطوي معها العالم صفحة املنظومات
السياسية واالقتصادية التي أنتجتها
األزم ــة املالية العاملية ويــدخــل مرحلة
ما بعد فيروس كورونا الجديد.

األزمة هذه ّ
المرة أسوأ بكثير

ق ـ ـطـ ــع الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ش ـ ــوط ـ ــا ك ـ ـب ـ ـي ـ ـرًا ع ـلــى
املستويني التكنولوجي واالقتصادي
منذ نهاية الحرب العاملية األولى ،لكن
ّ
ّ
التطور يبقى خاضعًا ألحكام
كل هذا
ال ـط ـبـيـعــة ال ـت ــي ق ــد ي ـفــرض ـهــا أح ـيــانــا
ّ
ّ
ـول ــد وب ـ ـ ـ ً
ـاء ي ـشــل
فـ ـي ــروس م ـج ـه ــري ي ـ
ً
العالم اقتصاديًا .فــي عــام  1918مثال
ّأدى الـحـظــر امل ـف ــروض عـلــى الـتـقــاريــر
اإلخبارية نتيجة الحرب ،إلــى تسمية
االن ـف ـلــونــزا الـقــاتـلــة ال ـتــي ن ـشــأت على
األرج ــح فــي والي ــة كنساس األميركية
وولدت ً
ّ
وباء أصاب ربع سكان األرض
وق ـضــى ع ـلــى ع ـش ــرات امل ــاي ــن مـنـهــم،
«االنـفـلــونــزا اإلسـبــانـيــة» ،ألن إسبانيا
كانت الــدولــة األوروبـيــة الوحيدة غير
املعنية بالحظر .أما اليوم ،فقد أضحى
جميع سكان املعمورة على علم ّ
معمق
بفيروس كورونا الجديد (كوفيد)19-
وب ــامل ــرض ال ـ ــذي ي ـس ـب ـبــه ،م ـنــذ بــدايــة
انـ ـتـ ـش ــاره ورغ ـ ــم املـ ـ ـح ـ ــاوالت األولـ ـي ــة
لـلـسـلـطــات الـصـيـنـيــة لـكـبــح خ ـبــره من
مدينة ووهان.
ً
ّ
مـبــاشــرة ،شــكـلــت هــذه املـعــرفــة أســاســا
الت ـ ـخ ـ ــاذ ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرارات عـ ـل ــى املـ ـسـ ـت ــوي ــات
الشخصية واالجتماعية والسياسية.

وجهان لصورة قاتمة
نظريًا ،يرتبط أفــق االقـتـصــاد العاملي
بمستقبل الفيروس .والسيناريوهات
كثيرة هنا ،من إمكانية اكتشاف لقاح
مبكر قبل فترة  18-12شهرًا املعتادة
ً
ل ـه ـك ــذا خـ ـ ــرق ،وصـ ـ ــوال إل ـ ــى إم ـكــان ـيــة
اس ـت ـم ــرار ان ـت ـش ــار ال ـف ـي ــروس إلـ ــى أن
ت ـت ـم ـتــع ن ـس ـب ــة ك ـب ـي ــرة مـ ــن ال ـش ـع ــوب
باملناعة الكافية ملواجهته.
عـمـلـيــا ،يــرتـبــط حـجــم ال ـضــرر املـتــرتــب
على انتشار الفيروس بسرعة احتوائه
وم ـس ـت ــوى ال ــدع ــم ال ـح ـكــومــي ل ـت ــدارك
تداعياته ،وسرعة وفاعلية تنفيذ هذه
اإلج ـ ـ ــراءات ،وف ـقــا لـسـتـيـفــانــي سيغال

العاملي ّ
برمته؟

ودي ــان غيرستل مــن مركز الــدراســات
الــدولـيــة واالسـتــراتـيـجـيــة .فــي الصني،
عـلــى سبيل امل ـثــال ،يـقــول الـكــاتـبــان إن
ّ
االقـتـصــاد تقلص فــي الــربــع األول من
ّ 2020
للمرة األول ــى منذ  1992نتيجة
انكماش الحركة االقتصادية املحلية
ب ـس ـبــب ال ـح ـظــر املـ ـف ــروض ف ــي ال ـبــاد
خـ ـ ــال فـ ـت ــرة رأس الـ ـسـ ـن ــة وبـ ـع ــده ــا،
وتـ ــراجـ ــع ال ـ ـ ـصـ ـ ــادرات ب ـن ـس ـبــة ت ـفــوق
خالل الشهرين املاضيني.
ّ %17.2
ع ــامل ـي ــا ت ــوق ــع م ــؤت ـم ــر األمـ ـ ــم امل ـت ـحــدة
ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة والـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة أن تـ ـت ــراج ــع
االستثمارات األجنبية املباشرة على
املـ ـسـ ـت ــوى الـ ـع ــامل ــي ب ـن ـس ـب ــة تـ ـت ــراوح
بـ ــن  %5و ،%15ل ـت ـه ــوي إل ـ ــى أدنـ ــى
مستوياتها منذ األزمة املالية العاملية
قـبــل أكـثــر مــن عـقــد« .ه ـكــذا تــراجــع من
شأنه أن ُي ّ
عمق الالمساواة ويرفع من
مستوى هشاشة العديد من البلدان»
ُ ّ
تحذر املنظمة األممية.
كـ ــذلـ ــك تـ ــرسـ ــم وح ـ ـ ـ ــدة األبـ ـ ـح ـ ــاث فــي
ـورة
م ـج ـم ــوع ــة إيـ ـك ــون ــومـ ـسـ ـي ــت «ص ـ ـ ّ ً
قاتمة» عن االقتصاد العاملي ،متوقعة
ان ـك ـمــاشــا كــون ـيــا بـنـسـبــة %2.2؛ هــذا
يـعـنــي خ ـس ــارة تــري ـل ـيــونــي دوالر من
ُ
القيمة املضافة .تفيد هــذه التقديرات
بأن «النصف الثاني من العام الجاري
قــد يشهد بــدايــة التعافي االقـتـصــادي
غ ـيــر أن م ـخــاطــر االن ـ ـ ــزالق وف ـق ــا لـهــذا
الـسـيـنــاريــو مــرتـفـعــة جـ ـدًا ،ألن مــوجــة
ثــان ـيــة أو ح ـتــى ثــال ـثــة م ــن ال ــوب ــاء قد
ُ
تـ ـغ ــرق ال ـن ـم ـ ّـو ال ـع ــامل ــي أكـ ـث ــر» .وفـيـمــا
يصعب تحديد استراتيجية للخروج
من معضلة اإلقفال العام يبقى الترقب
سيد املوقف ،وفيما تسعى البلدان إلى
تحفيز اقتصاداتها عبر اإلنفاق العام
ت ـت ــراج ــع إي ــراداتـ ـه ــا بـنـتـيـجــة تــراجــع
الحركة االقـتـصــاديــة مــا يضع العديد
من البلدان على حافة أزمــة املديونية
العامة.
تقييم شامل آخر الرتدادات الوباء على
االق ـت ـصــاد ال ـعــاملــي ُي ـقـ ّـدمــه الـبــاحـثــون
ف ــي ش ــرك ــة االس ـ ـت ـ ـشـ ــارات م ــاك ـي ـن ــزي.
يستندون إلى مجموعة سيناريوهات
تبحث فــي انـتـشــار ال ــوب ــاء وإجـ ــراءات
الخاص به؛
احتوائه وتطوير اللقاح ّ
 سـيـنــاريــو الـتـعــافــي امل ـتــأخــر :ويـقــومعلى معطيات تفاؤلية تبدو اليوم غير
واقعية ،تفترض وصول اإلصابات إلى
قمتها في نيسان وبــدء التعافي على
أن يـشـهــد ال ـخــريــف ارت ـف ــاع ــا ف ــي عــدد
الحاالت في النصف الجنوبي لألرض.

العاصفة األميركية المتكاملة

بعد األزمة المالية
العالمية في 2008
سارت الشركات
والحكومات في
اتجاهين معاكسين
إلدارة اإلنتاج أما اليوم
فالوباء سيفرض العودة
إلى األسس التقليدية

ّ
هكذا يتقلص االقـتـصــاد العاملي على
ن ـحــو طـفـيــف خ ــال ع ــام  ،2020ولـكــن
الـتـعــافــي يـبــدأ بــاك ـرًا اب ـت ـ ً
ـداء مــن الــربــع
األخير.
 سيناريو االنـكـمــاش الـطــويــل األكثرّ
تعقيدًاُ :يمكن أل يصل عــدد الـحــاالت
ف ــي أم ـيــركــا وأوروب ـ ـ ــا إل ــى ال ـ ــذروة إال
فـ ــي أيـ ـ ـ ــار .وق ـ ــد ي ـت ـب ــن أن ال ـف ـي ــروس
ً
غير موسمي وأن اللقاح ليس فـ ّـعــاال،
وب ــال ـت ــال ــي ت ـس ـت ـمـ ّـر إجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـع ــزل
والتدابير الطارئة حول العالم ،ومعها
ي ـت ــراج ــع اإلن ـ ـفـ ــاق االس ـت ـه ــاك ــي أك ـثــر
وت ـس ـت ـم ــر مـ ــوجـ ــات ص ـ ــرف املــوظ ـف ــن
ُ
والعمال وتعاني أســواق املــال وتثبت
ّ
اإلج ـ ــراءات الـنـقــديــة واملــال ـيــة املــتـخــذة
حول العالم أنها غير كافية.
بـحـســب ال ـس ـي ـنــاريــو األخ ـي ــر سـتـكــون
ت ــداع ـي ــات ال ــوب ــاء م ـمــاث ـلــة ل ـتــداع ـيــات
األزمــة املالية العاملية التي خسر فيها
االقـ ـتـ ـص ــاد ال ـع ــامل ــي ن ـح ــو تــريـلـيــونــي
دوالر ،أو ما يعادل  %4من اإلنتاج بني
ّ
املسجلة فــي الــربــع الـثــانــي من
القيمة
عام  2008والربع األول من عام .2009
اليوم يبلغ حجم االقتصاد العاملي 90
تــريـلـيــون دوالر ،مــا يعني أن تراجعًا
ف ــي اإلن ـ ـتـ ــاج ب ـن ـس ـبــة  %4يـ ـ ــؤدي إل ــى
ّ
تبدد  3.6تريليونات دوالر؛ هذا يعني
وظ ــائ ــف مـ ـفـ ـق ــودة وشـ ــركـ ــات مـفـلـســة
ونفقات استثمارية ملغاة ومشاريع
ّ
ومخصصات أبحاث وتطوير
تطوير
ّ
رة.
متبخ
ّ
ول ـك ــن أي ال ـب ـل ــدان ه ــي األك ـث ــر ت ــأث ـرًا؟
وك ـي ــف يـنـعـكــس ذل ــك ع ـلــى االق ـت ـصــاد
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اﻟﻤﺼﺪر :وﺣﺪة اﻷﺑﺤﺎث ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ إﻳﻜﻮﻧﻮﻣﻴﺴﺖ ،آذار ٢٠٢٠

ّ
رغم أن الوباء ظهر في شرق آسيا ،ثم
ّ
فتك بــأوروبــا ،إال أن الــواليــات املتحدة
عني
هــي الـتــي تـجــد نفسها ال ـيــوم فـ
ـي ّ
ُ
العاصفة ،أو العواصف التي قد تبخر
ط ـم ــوح ــات ال ــرئ ـي ــس دونـ ــالـ ــد ت ــرام ــب
بــواليــة ثــان ـيــة .وي ـعــود ه ــذا األم ــر إلــى
ثالثة عوامل أساسية:
ّ
 صارت الواليات املتحدة مركز الوباءّ
الـعــاملــي بـعــدمــا تـخــطــى ع ــدد املصابني
فيها ال ـ ــ 100أل ــف فيما يــاحــظ تــراجــع
أع ـ ـ ـ ــداد اإلصـ ـ ــابـ ـ ــات وانـ ـحـ ـس ــاره ــا فــي
الصني .وفقًا لورقة بحثية أعدها أندرو
أتكيسون من املكتب الوطني لألبحاث
ّ
االق ـت ـص ــادي ــة ف ــي الـ ــواليـ ــات امل ــت ـح ــدة،
ف ــإن جميع الـسـيـنــاريــوهــات املطروحة
تخلص إلى أنه في قمة انتشار الوباء
في هذا البلد ،أي بعد فترة تــراوح بني
 7و 14شـهـرًا مــن ال ـيــوم ،ستبلغ نسبة
امل ـصــابــن م ــن ع ــدد ال ـس ـكــان ب ــن %10
و ،%20أي مــا ي ـتــراوح بــن ّ 33مليونًا
و 66مليون شخص« .ولتجنب الكارثة
فــي النظام الصحي ،مثلما يحدث في
إي ـطــال ـيــا ،ال ب ـ ّـد م ــن تـطـبـيــق إج ـ ــراءات
م ـط ـ ّـول ــة ل ـف ــرض ال ـت ـبــاعــد االج ـت ـمــاعــي
ب ــالـ ـت ــوازي م ــع اس ـت ـث ـمــار ه ــائ ــل لــدعــم
القدرة االستيعابية للنظام الصحي»،
ي ـق ــول ال ـب ــاح ــث« .وعـ ـل ــى األرج ـ ـ ــح ،فــإن
ّ
إجـ ــراءات كـهــذه ،فــي الــواليــات املتحدة
والعالم على ّ
حد ســواء ،ستكون لفترة
ّ
عــام كــامــل أو حــتــى  18شـهـرًا  -أي ّإلى
حـ ــن ت ـط ــوي ــر لـ ـق ــاح  -وذل ـ ـ ــك لـتـجــنــب
االن ـع ـك ــاس ــات ال ـخ ـط ـيــرة ع ـلــى الـقـطــاع
الصحي».
 ي ـضــرب ال ــوب ــاء االق ـت ـصــاد األمـيــركــيغـ ـ ـ ــداة انـ ـ ـ ـ ــدالع ال ـ ـحـ ــرب ال ـن ـف ـط ـي ــة بــن
السعودية وروسيا ،وهي حرب أسعار
وأس ـ ــواق بــالــدرجــة األولـ ــى تـ ـ ّ
ـؤدي إلــى
انـخـفــاض الـسـعــر ومـعــه االسـتـثـمــارات
في االقتصاد األميركي الذي ُي ّ
عد املنتج
األول للوقود األحفوري في العالم.
 ت ـس ـعــى ال ـس ـل ـط ــات األم ـي ــرك ـي ــة إل ــىاحـ ـ ـت ـ ــواء ال ـ ـتـ ــداع ـ ـيـ ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة
واالج ـت ـم ــاع ـي ــة ل ـل ــوب ــاء ع ـب ــر اإلنـ ـف ــاق
العام الهائل ،فقد اتفق قطبا السياسة
في هــذا البلد على إمــرار رزمــة تحفيز
تــاري ـخ ـيــة ت ـف ــوق قـيـمـتـهــا تــريـلـيــونــي
دوالر لـ ــدعـ ــم ال ـ ـشـ ــركـ ــات وامل ــوظـ ـف ــن
وامل ـسـ ّـرحــن مــن أشـغــالـهــم والـعــاطـلــن
من العمل والقطاع الصحي .ولكن في
م ـقــابــل ه ــذا اإلنـ ـف ــاق ال ـس ـخــي بجميع
ّ
تحد كبير
املعايير التاريخية ،هناك
يكمن فــي تخطي عــدد طالبي إعانات
البطالة  3.6ماليني ،من نصف مليون
قـبــل أس ـبــوع واح ــد ف ـقــط .ل ــذا مــن غير
الواضح بعد كيف ستتوازن إجــراءات
الــدعــم مــع حــاجــات القطاعني الخاص
وال ـ ـعـ ــام وكـ ـي ــف س ـ ُـي ـت ــرج ــم ذل ـ ــك عـلــى
صعيد النمو والتشغيل.
ّ
ولكن املــؤكــد هــو أن الــواليــات املتحدة
ه ــي ق ـط ــب ال ـع ــومل ــة ال ــرئ ـي ـس ــي وأك ـب ــر
اقتصاد فيها وأهـمــه لناحية مواءمة
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــا والـ ــرسـ ــام ـ ـيـ ــل والـ ـي ــد
ّ
ّ
وتحوالتها
العاملة ولــذا فــإن تأثرها
ّ
في زمن الوباء تعني ارتدادات متنوعة
على مختلف األقاليم.

نموذج االحتواء األلماني
إذا استندت البلدان املتأثرة بانتشار
الــوبــاء إلــى تـجــارب الـبـلــدان الناجحة،
ُيمكن توحيد املعايير وتخفيف وطأة
األزمـ ـ ـ ــة االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .ع ـل ــى م ـس ـتــوى
االح ـت ــواء ،تـبــرز أملــانـيــا لجهة تكثيف
الـفـحــوصــات وال ـتــداب ـيــر الـلــوجـسـتـيــة.
ُ
ف ــي أكـ ـب ــر اق ـت ـص ــاد أوروبـ ـ ـ ـ ــي ،ت ـج ــري
الـسـلـطــات املـعـنـيــة أك ـثــر م ــن  170ألــف
فحص أسبوعيًا ،أي أعلى مــن مجمل
فحوصات بعض البلدان منذ انتشار

ال ــوب ــاء حـتــى ال ـي ــوم .صـحـيــح أن عــدد
اإلصابات في املانيا كان الرابع عامليًا،
إال أن نسبة الوفيات مــن جــراء الوباء
مـكـبــوحــة عـنــد  %0.6م ـقــارنــة م ــع %6
في فرنسا وأكثر من  %7في إسبانيا
و %10في إيطاليا.
ّ
رغم كل ّذلك سيكون االقتصاد األملاني
األكثر تأثرًا بوباء كوفيد ،19-إذ يتوقع
أن ُيـسـ ّـجــل ثــانــي أس ــوأ أداء بــن بلدان
مجموعة العشرين ذات االقـتـصــادات
األكبر في العالم.

عودة مركزية اإلنتاج؟
ت ـ ـق ـ ــدي ـ ــرات ال ـ ـن ـ ـمـ ــو الـ ـ ـع ـ ــامل ـ ــي وتـ ــأثـ ــر
اقـتـصــادات ال ــدول واألقــالـيــم فــي املــدى
الـقـصـيــر هــي نـصــف ال ـح ـكــايــة ،فــاألثــر
ال ـع ـم ـي ــق لـ ـك ــوفـ ـي ــد 19-س ـي ـك ــون عـلــى
مـنـظــومــة االق ـت ـص ــاد امل ـع ــول ــم .وبــرغــم
أن ال ـخ ـبــراء يــدعــون إل ــى تـقـ ّـبــل الــواقــع
ال ـجــديــد لـسـيــاســات ال ـعــزل والـحـمــايــة
إلى حني اكتشاف الحل ،يبقى السؤال
املحوري حاضرًا :كيف يمضي العالم
ق ــدم ــا ب ـعــد ص ــدم ــة ال ـف ـي ــروس ّبـعــدمــا
سيطر البنج االستهالكي املصنع بني
واش ـن ـطــن وب ـكــن عـلــى ال ـعــوملــة لـفـتــرة
طــوي ـلــة؟ مــا هــو ال ــواق ــع ال ــذي يفرضه
ّ
الفيروس بأثر الفراشة الذي ولده بني
الشرق والغرب؟
فــي امل ـبــدأ يستند املـحـلـلــون وم ـطـ ّـورو
ال ـن ـمــاذج إل ــى ت ـج ــارب أزمـ ــات األوب ـئــة
الـتــاريـخـيــة واالرت ـ ـ ــدادات االقـتـصــاديــة
ّ
ال ـت ــي ول ــدت ـه ـ ّـا ل ــوض ــع سـيـنــاريــوهــات
وص ـيــاغــة تــوق ـعــات تـحــاكــي مــا ُيمكن
أن يـنـتــج ع ــن ال ــوب ــاء ال ـحــالــي .وبــرغــم
مستوى التعقيد ال ــذي يحكم العوملة
حــالـيــا حـيــث ُيـمـكــن أن يـحـتــاج منتج
واحـ ــد مل ـكــونــات م ــن  12ب ـل ـدًا مختلفًا
إلنـ ـت ــاج ــه ،م ـع ـطــوفــا ع ـل ــى ال ـت ـح ــوالت
السياسية العاملية التي دفعت الــدول
إلــى االنـقـســام فــي مــواجـهــة الـفـيــروس،
يمكن تحديد عناوين عريضة ملا ُيمكن
أن يكون عليه العالم ما بعد كوفيد.19-
ّ
التغير الهيكلي« .يكشف هذا
بداية مع
الوباء هشاشة النظام املعولم» القائم
ع ـلــى ســاســل اإلنـ ـت ــاج امل ـتــراب ـطــة بني
األمــمُ ،يحاجج هنري فاريل وأبــراهــام
ن ـيــومــان ف ــي تـحـلـيــل ن ـشــرتــه «فــوريــن
أفـ ـي ــرز» أخـ ـيـ ـرًاُ .ي ـش ـيــر ال ـك ــات ـب ــان إلــى
ح ــاالت النقص ال ـحـ ّـادة فــي اإلم ــدادات
وامل ــواد األول ـيــة الناجمة عــن الفلسفة
الجديدة إلدارة العرض في هذا العصر
م ــن ال ـع ــومل ــة .فــرغــم أن فـلـسـفــة اإلدارة
الـتـقـلـيــديــة كــانــت تـقــوم عـلــى الـتـحـ ّـوط
فـ ـ ــي املـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــزون تـ ـحـ ـضـ ـيـ ـرًا ل ـل ـح ـظ ــات
تاريخية مثل اللحظة الـتــي يعيشها
العالم حاليًا بانتشار الوباء ،أضحت
اإلدارة ت ـقــوم عـلــى امل ـب ــدأ ال ــذي ي ـ ّ
ـروج
لــه املــديــر التنفيذي لـشــركــة «آب ــل» عن
أن «امل ـخ ــزون شــريــر هـيـكـلـيــا» ،وبــذلــك
ّ
يتعي على الشركات ّ
تكبد
يعني أنه ال
األموال لحفظ مخزونات القطع واملواد

أميركا هي قطب
العولمة وأكبر وأهم
اقتصاد فيها يوائم
التكنولوجيا والرساميل
واليد العاملة ،لذا فإن
الوباء
تأثيرها في زمن
ّ
يعني ارتدادات متنوعة
على مختلف األقاليم

األولـيــة بينما هــي ق ــادرة على تغطية
حاجاتها من أي مكان في العالم «في
اللحظة املناسبة».
غير أن الوباء دفع الحكومات للتكشير
عــن سياساتها الحمائية  -باملعنيني
االقتصادي والبيولوجي للكلمة .في
ُ
الـ ـص ــن ،ح ـيــث ك ــان ــت ت ـص ـنــع أســاســا
نصف أقنعة الوقاية في العالم ،عمدت
ّ
ال ـس ـل ـطــات إل ــى شـ ــراء ك ــل اإلنـ ـت ــاج في
ال ـس ــوق ،ول ــم تــؤثــر فـقــط عـلــى حلقات
اإلن ـت ــاج بــل أي ـضــا عـلــى ق ــدرة الـبـلــدان
األخرى على احتواء الوباء .في أوروبا
لــم يـكــن الــوضــع أف ـضــل ،حـيــث فرضت
الحكومات حظرًا على تصدير األقنعة
وأجهزة التنفس ،مع العلم أن البلدان
هناك تتمتع بسوق ّ
موحدة.
ه ـ ـكـ ــذا ،ب ـع ــدم ــا وصـ ـل ــت الـ ـع ــومل ــة إل ــى
مــرح ـلــة ال ـت ـخ ـصــص اإلق ـل ـي ـمــي وعـلــى
مـ ـسـ ـت ــوى ال ـ ـب ـ ـلـ ــدان ،ي ـ ـبـ ــدو أن ه ـن ــاك
تــوجـهــا سـيــاسـيــا ،بـعــد وب ــاء كــورونــا
الـ ـج ــدي ــد ،ن ـح ــو إع ـ ــادة خ ـل ــط األوراق
لحماية املجتمعات .بعد األزمة املالية
والـسـيــاســات االنـعــزالـيــة الـتــي نجمت
ع ـن ـه ــا ،بـ ــدت الـ ـش ــرك ــات وال ـح ـك ــوم ــات
تـسـيــر فــي اتـجــاهــن مـعــاكـســن إلدارة
اق ـت ـص ــادات ـه ــا ودورات ـ ـهـ ــا اإلن ـتــاج ـيــة،
أم ــا ال ـي ــوم ف ـي ـبــدو أن ال ــوب ــاء الـحــالــي
سيفرض تصحيحًا يقضي بالعودة
إلى األسس التقليدية.

العولمة قيد الدرس

ربطًا بهذا البحثُ ،ي ّ
قدم ثالثة خبراء
مــن كلية األعـمــال فــي جامعة هــارفــرد
في مقال بعنوان «ماذا يعني فيروس
كــورونــا لــاقـتـصــاد ال ـعــاملــي» ،تقييمًا
مـعـ ّـمـقــا لـتــأثـيــر ال ــوب ــاء ال ـجــديــد على
ال ـ ـعـ ــوملـ ــة .واس ـ ـت ـ ـنـ ــادًا إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـج ــارب
الـتــاريـخـيــةُ ،ي ـح ـ ّـددون ثــاثــة عناوين
للتغييرات الهيكلية التي ستنجم عن
األزمــة االقتصادية التي ُي ّ
عد فيروس
ً
كورونا الجديد مسؤوال عنها:
 اإلرث امل ـي ـكــرو اق ـت ـص ــادي ،أي علىمستوى الشركات والقطاعات .تمامًا
ّ
كما شكل فيروس «ســارس» على عام
 ،2003زخمًا للتجارة اإللكترونية في
ال ـص ــن ،وأس ـه ــم ف ــي نـهـضــة شــركــات
ع ـمــاقــة م ـثــل «ع ـل ــي ب ــاب ــا»ُ ،ي ـم ـكــن أن
يـ ّ
ـؤدي كوفيد 19-إلى ازدهــار قطاعات
ّ
ّ
ّ
ُ
جدية مثل التعلم عن بعد ،وحتى إلى
مـقــاربــة جــديــدة إلدارة قـطــاع الصحة
الـعــام عبر التطبيقات على الهواتف
الـ ــذك ـ ـيـ ــة ،وه ـ ــي ال ـ ـتـ ــي اس ـت ـخــدم ـت ـهــا
الـسـلـطــات فــي ووهـ ــان  -املــديـنــة التي
ان ـط ـل ــق م ـن ـه ــا ال ـ ـف ـ ـيـ ــروس فـ ــي واليـ ــة
هـ ــوبـ ــاي ال ـص ـي ـن ـي ــة  -لـ ــرصـ ــد ح ــرك ــة
املصابني وحصرهم.
 اإلرث على املستوى املاكرو اقتصادي،حيث يبدو أن الفيروس قد بدأ فعليًا في
تعديل هيكليات حلفاء اإلنتاج باتجاه
تخفيف ّ
ّ
والتخصص.
حدة املركزية
 اإلرث السياسي ،إذ يمتحن الفيروسق ـ ــدرة ح ـك ــوم ــات األحـ ـ ـ ــزاب الـتـقـلـيــديــة
ُ ّ
ّ
وتلك التي شكلتها وتشكلها الحركات
السياسية الناشئة بعد األزمــة املالية.
أول ــى اإلش ـ ــارات عــن ذل ــك ،سـتـكــون في
نتيجة االنتخابات الرئاسية األميركية
املقبلة.
إذًا ،كـمــا ّأدت األزمـ ــة املــال ـيــة الـعــاملـيــة
ف ــي ع ـ ــام  2008إل ـ ــى نـ ـش ــوء وت ـعــاظــم
دور ال ـح ــرك ــات الـيـمـيـنـيــة وال ـت ـي ــارات
السياسية املتطرفة التي وصلت إلى
ســدة الحكم في أقاليم عديدة ،ومنها
أهـ ـ ّـم ب ـلــد ف ــي ال ـعــالــم ع ـلــى املـسـتــويــن
االقـتـصــادي واملـعــرفــي ،مــن شــأن أزمــة
ُ
كــوف ـيــد 19-أن تـنـتــج مـشـهـدًا مختلفًا
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـت ــوى الـ ـسـ ـي ــاس ــة ال ــدولـ ـي ــة
وإمكانات التعاون بني األمم أو عدمه.
الـفــرق هــو أن السبب فــي امل ــرة األولــى
كان الرهون العقارية املوبوءة ،واليوم
ّ
يولد ً
وباء فعليًا.
هو فيروس
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قراءات

نظامنا الصحي
*
يخسر معركة مع الرأسمالية
دانيا كاتو **
يعلمنا فيروس كوفيد  19-ملــاذا يجب أن
ّ
ت ـكــون الــرعــايــة الـطـ ّـبـيــة للجميع هــي الـحـ ّـد
األدنى من املطالب وليس سقفها .بحسب
أحــد علماء األوب ـئــة ،فــإن هـنــاك حــاجــة إلى
إعــادة بناء البنية التحتية للقطاع الصحي
بـشـكــل ج ـ ــذري .عـمـلـيــا ،ل ــم ت ـكــن الــرعــايــة
الطبية الشاملة لتنقذنا مــن هــذه الكارثة،
ستخفف من وقعها.
لكنها
ّ
األزمة الصحية الناتجة عن انتشار كوفيد
–  19تذكرنا بأن الدافع الفردي هو ضرورة
حـيــويــة ،لكنه لـيــس ح ـ ًـا سـحــريــا ملشاكل
ّ
الرعاية الصحية .فقد تبي أنــه منذ فترة
طويلة جرت تجزئة البنية التحتية للقطاع
الصحي .كما كشفت عن مستوى سيطرة
القطاع الخاص إلى ما هو أبعد من العيادات
الـ ـخ ــاص ــة (لـ ـي ــس مـ ـص ــادف ــة أن امل ــؤت ـم ــر
الصحافي الذي عقده ترامب حول مواجهة
فيروس كورونا ،شمل مديرين تنفيذيني
مــن الـشــركــات .إن الــدعــوات إلع ــادة إعمار
البنية التحتية للنظام الصحي وتحريرها
من قيود الرأسمالية يجب أن تكون ّ
مدوية
اآلن مثل دعوات الرعاية الصحية للجميع.
ال ـعــاج فــي ال ـع ـيــادات يــركــز عـلــى التفاعل
ب ـ ــن ال ـط ـب ـي ــب وامل ـ ــري ـ ــض ،لـ ـك ــن ال ـص ـحــة
تركز على الوقاية واملالحقة ومنع
العامة ّ
األوب ـئ ــة بــاملـعـنــى ال ــواس ــع .يـجــب أن ننتهز
هــذا االخ ـتــاف .فــي ظــل هــذا الــوبــاء ،يمكن
أن تصبح بــروتــوكــوالت الــرعــايــة املـعـتــادة
قديمة ومتهالكة وتفتح حالة انعدام اليقني.
هــذه فرصة إلعــادة النظر بكل هــذه البنية
(الـبـيــانــات ،املستشفيات ،مقدمو الرعاية
الـصـحـيــة ،شـبـكــات األمـ ــان ،الـسـكــن) التي
تجعل صحة اإلنسان ممكنة أو مستحيلة.
عندما استند بايدن إلى أزمة إيطاليا (وفاة
ثــاثــة آالف شـخــص «رغـ ــم» وج ــود العــب
واحد) ،كان يطلب من الناخبني وقف ثورة
الرعاية الصحية ّ
بحجة وجود «األزمة» .هو
لم يكن قلقًا بشأن البنية التحتية القائمة
والتي تحتاج إلى وقت طويل إلصالحها.
لم يكن مهمًا أن إنفاق إيطاليا على الصحة
ل ـل ـفــرد ال ــواح ــد أق ــل بـنـحــو  8آالف دوالر
مــن الــواليــات املـتـحــدة وهــي تـتـفـ ّـوق عليها
في كل مؤشرات جــودة الرعاية الصحية،
الـ ـق ــدرة ع ـلــى ت ـحـ ّـمــل ال ـك ـل ـفــة ،الــرســام ـيــل.
بايدن يتجاهل وقائع األزمة الحالية :النظام
والبنية إما أنهما موجودان خالل األزمة أو
غير موجودين ،وال يمكن ببساطة إحياء
هذا النظام أو تفعيله في أي لحظة.
نـظــامـنــا الـصـحــي غـيــر مـنـ ّـظــم إن ل ــم يكن
ف ــوض ــوي ــا .إن مــراق ـبــة األمـ ـ ــراض مـفـ ّـكـكــة
في كل مستوى من مستويات الحكومة:
املحلة ،املدينة ،الــواليــة ،الفدرالية .البيانات
ّ
مثاال .ملــاذا؟ في عصر «البيانات
الصحية
ً
الضخمة» ،ال يمكننا الــولــوج إلــى البيانات
ـوح ــدة عـبــر الـقـطــاعــن ال ـع ــام وال ـخ ــاص،
امل ـ ّ
مــا يتيح بسهولة الختصاصيي األوبـئــة
فرصة دراســة األنـمــاط الناشئة لألمراض
املـعــديــة واملــزم ـنــة وتـحــديــد عــوامــل الخطر
املصنفة حسب معايير مهمة مثل العمر،
ّ
العرق ،الجنس ،العمالة ،واملوقع الجغرافي؟
بـ ـص ــرف ال ـن ـظ ــر عـ ــن الـ ـبـ ـي ــان ــات امل ـت ــاح ــة
ل ـل ـج ـم ـه ــور مـ ــن مـ ــراكـ ــز ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
األمراض والوقاية منها ( )CDCوالوكاالت
الحكومية األخ ــرى والـبـيــانــات مــن مــراكــز
الرعاية الطبية والخدمات الطبية ()CMS
– فإن بيانات الرعاية الطبية مكلفة أيضًا
للباحثني  -غالبية بيانات الرعاية الصحية
مملوكة اآلن لشركات خاصة .إنها صناعة
بـمـلـيــارات الـ ــدوالرات تتعامل فــي مرضنا
وص ـح ـت ـن ــا .ي ـج ــب ت ــأم ـي ــم هـ ــذه ال ـب ـيــانــات

وحمايتها .نحن بحاجة إليها على جميع
املستويات ،للتنبؤ والفهم والتخفيف من
تؤثر على صحتنا.
أي مفاعيل قد ّ
اليوم نحن أمام جائحة .ما الذي يجب فعله
اآلن؟ كــان كوفيد –  19بمثابة درس في
عدم االستعداد لحاالت الطوارئ ،ويكشف
ضعف التدريب املتبادل أو بناء القدرات في
املستشفيات حيث يتمسكون بأقنعتهم
الواقية األخيرة ،مع ندرة التهوية وترشيد
اسـتـعـمــاالت أس ـ ّـرة العناية الـفــائـقــة .أطباء
غرفة ال ـطــوارئ ،املمرضون والفنيون ،هم
على الخط األمامي وليس هناك ما يكفي
منهم إلدارة هذه الحالة بأمان.

إنفاق إيطاليا على
الصحة للفرد الواحد
أقل بنحو  8آالف
دوالر من الواليات
المتحدة وهي
ّ
تتفوق عليها في
كل مؤشرات جودة
الرعاية الصحية

ل ـق ــد ع ــرف ـن ــا م ـن ــذ ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة أن ه ـنــاك
نقصًا في أطباء الطوارئ والتعليم وأطباء
الرعاية األولـيــة في هــذا البلد ،إذ أنــه جرت
إعــاقــة ط ــاب كـلـيــة ال ـطــب (غــالـبــا يـكــونــون
مثقلني بــالــديــون الـطـبـيــة) فــي دخ ــول هــذه
ال ـت ـخ ـ ّـص ـص ــات ذات األج ـ ـ ــور املـنـخـفـضــة
نـسـبـيــا ...يـجــب أن ي ـكــون «ال ـف ـحــص» أول
مـطــالـبـنــا ال ـط ــارئ ــة .ي ـجــب إع ـط ــاء األول ــوي ــة
وفعاليتها .وعندما
للرعاية الطبية العامة ّ
تـتــم املــواف ـقــة عـلــى «ف ـح ــص» ك ــورون ــا من
قبل إدارة ال ـغــذاء وال ـ ــدواء ،يجب أن تكون
هناك ضمانات لتوفير الفحوصات ألولئك
الــذيــن هـ ّـم فــي أمـ ّـس الحاجة إليها .أنتوني
فــوســي ،مدير املعهد الوطني للحساسية
واألم ــراض املعدية  ،على حــق :على عكس
كوريا الجنوبية ،ليس لدينا هيكل متماسك
إلج ـ ــراء اخ ـت ـبــار واسـ ــع ال ـن ـط ــاق .ك ــإج ــراء
أول ،يمكننا البدء باملطالبة أن تكون هذه
االختبارات مجانية ومتاحة للجميع ،وليس
فقط للمشاهير وشبكات بروكلني .يجب
أن تـكــون األول ــوي ــات ملــن هــم أكـثــر عرضة
للخطر ،ولـكــن فــي مــرحـلــة مــا ،ونـظـرًا إلــى
الـطـبـيـعــة غ ـيــر امل ـع ــروف ــة ل ـه ــذا ال ـف ـي ــروس،
يجب أن نقترب قدر اإلمكان من االختبار
الشامل.
م ــا ه ــو ال ـعــائــق األس ــاس ــي ل ـه ــذه ال ــدع ــوة؟
الخصخصة .في مؤتمره الصحافي يوم
االثنني ،أعلن ترامب أن  1.4مليون اختبار
ستكون متاحة بحلول األسبوع املقبل ،و5
ماليني خالل شهر واحد .هل ستتم دعوة
أم ــازون أو ماكسون ،املــوزعــن الرئيسيني
ّ
ل ـلــوازم الـصـيــدالنـيــة فــي ال ــوالي ــات املتحدة
وأصحاب شبكة توزيع واسعة في البالد،
لــاس ـت ـفــادة م ــن شبكتهم لـلـصــالــح الـعــام
وامل ـســاعــدة فــي تــوزيــع ه ــذه االخ ـت ـبــارات؟
وم ــن وب ــأي طــريـقــة سـنـفــرض نظام
كـيــف َ
أزمة منسقة االختبار؟
هذه كلها أسئلة سيكون على نظام الصحة
العامة اإلجابة عليها ،وسيكون قادرًا على
ال ـت ــواص ــل م ــع ال ـج ـم ـهــور .وم ــع ذل ـ ــك ،فــإن
الواليات املتحدة ليست لديها إجابات فقط،

ويـبــدو أنــه ال تــوجــد محاولة لتطويرها أو
بدال من ذلك ،بعد مرور عدة
تنفيذها اآلنً .
نتعثر ونـنــزف وقـتــا رغم
أشـهــر ،ال ن ــزال ّ
الحاجة إلى استجابة سريعة.
ك ــل ق ـط ــاع ف ــي نـظــامـنــا ال ـص ـحــي مـتـعـ ّـثــر.
نحو  %29من  46مليونًا من كبار السن
يـعـيـشــون ب ـم ـفــردهــم ،وه ـ ــؤالء ه ــم األكـثــر
عــرضــة لـلـفـقــر .مـجـتـمـعــات بـكــامـلـهــا من
كـبــار الـســن الــذيــن تــزيــد أعـمــارهــم عــن 65
عــامــا مـعــزولــة اآلن بــاإلضــافــة إل ــى ضعف
املـ ـن ــاع ــة ،ه ــم األكـ ـث ــر ع ــرض ــة ل ـل ــوف ــاة إذا
أصـيـبــوا بــالـفـيــروس .حياتهم مـهـ ّـمــة مثل
أي شخص آخر .وقد انتشرت مجموعات
امل ـســاعــدة ف ــي جـمـيــع أن ـح ــاء ال ـب ــاد لــدعــم
هـ ــذه ال ـف ـئ ــات وغـ ـي ــره ــا ...ال ـص ـحــة ال ـعــامــة
تـفــرض علينا إنـشــاء بنية تحتية تحشد
مساعدات إضافية (أدويــة  ،غذاء  ،رعاية)
ف ــي وق ــت الـ ـط ــوارئ ،ب ـســرعــة وأمـ ـ ــان ،ألي
شخص يحتاج إليها .ومع ذلك ،لم يكن هذا
التفويض فــي مقدمة أولــويــاتـنــا الصحية.
نـظـرًا إل ــى الـشـيـخــوخــة الـسـكــانـيــة فــي هــذا
ّ
املستمرة في توفير
البلد ،وعــدم املـســاواة
الرعاية ،فهذا أمر غير معقول.
كشف فيروس «كورونا» عن فجوة أخرى
فــي نظامنا الصحي؛ النقص فــي األدوي ــة.
ـؤثــر الـقـيــود العاملية على السفر على
سـتـ ّ
جميع أنواع التجارة والخدمات اللوجستية
التجارية  -بغض النظر عن حظر السفر
ّ
الذي فرضه ترامب .وباستثناء قطع غيار
سيارات الند روفر ،فإن املواد األولية إلنتاج
األدوي ـ ــة غـيــر مـتــاحــة بـشـكــل وافـ ــر .هـنــاك
املسكنة
بالفعل تقارير عــن نفاد األدوي ــة
ّ
من الصيدليات مثل األسيتامينوفني .قد
يـلـجــأ املــرضــى وامل ـعــال ـجــون إل ــى عــاجــات
بديلة خارج العالمات التجارية من ضمنها
األدوية التي تستعمل ملرضى نقص املناعة
(.)HIV
أخ ـ ـي ـ ـرًا ،غـ ـ ـ ّـرد رجـ ــل األع ـ ـمـ ــال امل ـل ـي ــاردي ــر
إل ــون مــاســك ،مـشـيـرًا إل ــى أن الـكـلــوروكــن
(املستخدم للوقاية من املالريا وعالجها)
يمكن استخدامه لعالج كوفيد .19-هاتان
ال ـظ ــاه ــرت ــان امل ـت ــراب ـط ـت ــان -زيـ ـ ــادة الـطـلــب
وانخفاض العرض  -سيكون لهما تأثير
الهشة
الدومينو على سلسلة إنتاج األدوية ّ
أصال ،وستدفعان نحو تأثير كارثي طويل
ً
املدى.
يؤكد مركز السيطرة على األمراض أن ثلث
صحتنا فقط يتم تحديده من خالل الرعاية
نتلقاها ؛ والباقي يتم تحديده
الطبية التي ّ
ف ــي ال ـغــالــب م ــن ق ـبــل ال ـق ــوى االجـتـمــاعـيــة
والسياسية ،من بينها الوصول إلى رعاية
ص ـح ـيــة جـ ـي ــدة ،وال ـع ـن ـص ــري ــة ،وال ـس ـجــن
واحتجاز املهاجرين ،والعمالة (التي يرتبط
بها التأمني) ،وسياسات اإلجازات املرضية
وال ـع ــائ ـل ـي ــة ال ـس ـخ ـي ــة ،وس ــام ــة األحـ ـي ــاء،
والتعرض املبكر للقيادة ّ
ّ
وامللوثات األخرى
 ،والتعليم  ،واإلس ـكــان  ،والـحـصــول على
ال ـغ ــذاء الـجـيــد بــأس ـعــار مـعـقــولــة ووســائــل
النقل العام .كل هذه العوامل تتصادم اآلن
مع «التباعد االجتماعي» املفروض بسبب
الحجر الصحي وإقفال املؤسسات517 .
ألــف عامل لــدى «مــاكــدونــالــدز» و 347ألف
عــامــل ل ــدى وول م ــارت وأك ـثــر مــن مليون
آخــريــن ال يحصلون على إج ــازة مرضية
مدفوعة .إن تعرضهم للجمهور وصعوبات
العمل يعني أنهم سيتأثرون أيضًا بشكل
غير متناسب بـ .19-COVID
** نشر على موقع:
www.jacobinmag.com
* باحثة في القطاع الصحي تعمل في
بالتيمور ـ ماريالند
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اآلفاق المسدودة (ب)

الجذور الفكرية والسياسية للنيوليبرالية
زياد حافظ *
ال يمكن الحديث عن الفكر النيوليبرالي من دون ّ
التطرق
إل ــى الـفـكــر املـحــافــظ الـجــديــد ال ــذي يحمله تروتسكيون
ســاب ـقــون م ـن ـب ـهــرون بـنـظــريــة ض ـ ــرورة ال ـث ــورة الــدائ ـمــة.
الجامعي ـ جامعة
من ضمن املشتركات بينهما الفكر
ّ
شـيـكــاغــو .ف ــإذا ك ــان مـيـلـتــون فــريــدمــان مـنــظـرًا ملــدرســة
ّ
اقـتـصــاديــة عـلــى قــاعــدة النيوليبرالية الـتــي تـبــنــاهــا عــدد
مــن ال ــدول الغربية وفــي ّ
مقدمها الــواليــات املـتـحــدة ،فإن
جامعة شيكاغو كــانــت مهد الفكر املحافظ الجديد مع
تـعــالـيــم أس ـتــاذ الـفـلـسـفــة لـيــو س ـت ــراوس .مــا دع ــم الفكر
امل ـح ــاف ــظ ال ـج ــدي ــد وج ـ ــود م ــراك ــز أبـ ـح ــاث م ـم ـ ّـول ــة جـ ّـي ـدًا
و«هيريتاج فونديشون»
كمعهد «أميريكان إنتربرايز»
ّ
ووسائل إعــام واسعة النفوذ كمجلة «كومنتاري» .من
ضمن املشتركات أيضًا ،أن أصل الفكر جاء من أوروبا
(فــون هايك ،كــارل بوبر ،ولودفيج فــون ميسز ،بالنسبة
للنيوليبرالية وليو ستراوس بالنسبة للفكر املحافظ) قبل
ّ
أن يتوطن في الواليات املتحدة .والفكر املحافظ الجديد
يهدف من بني أهداف عديدة ،إلى إغالق الثغرات الناتجة
ً
عن الفكر النيوليبرالي والتي تعود أصال إلى التناقضات
ّ
بالحرية كأولويةّ ،
ّ
حرية التنافس في
بالتمسك
املتصلة
األســواق ،إخفاقات السوق والسلوك ّاالحتكاري .املناداة
ّ
بالحرية والتنافس تنتهي بحكم التسلط للمحتكر الذي
ولد من رحم النيوليبرالية.
مــن ضـمــن املـشـتــركــات بــن الـفـكــر النيوليبرالي والفكر
املحافظ الجديد ،الحذر العلني (عند املحافظني الجدد)
مــن الديمقراطية والـحــذر الضمني عند النيوليبراليني.
ّ
كال الفكرين يـحــذران من الديمقراطية ،ولكن من زاويــة
مختلفة .املحافظون الجدد يعتبرون الديمقراطية مصدر
ّ
ضعف لـلــدولــة ،بينما النيوليبراليون ال يــريــدون تدخل
ال ــدول ــة فــي االق ـت ـصــاد ول ــو اقـتـصــر عـلــى حـمــايــة امللكية
وفي املمارسة،
الفردية وحكم القانون .في آخر املطافّ ،
جنح النيوليبراليون إلى دعم الحكومات التسلطية أسوة
بــاملـحــافـظــن ال ـج ــدد .التمييز بينهم يـصـبــح صـعـبــا في
املمارسة .الفرق بينهم هو أن املحافظني الجدد حريصون
على ُبعد أخالقي يتناقض مع نتائج النيوليبرالية التي
تتسامح مع اإلبــاحــة بحجة ّ
حرية الفكر والتعبير طاملا
أنها ال تتناقض مــع مقتضيات الـســوق .الفكر املحافظ
حــريــص على األخ ــاق ،بينما النيوليبرالي ال يعتبرها
قيمة كقيمة السوق ّ
وحريتها.
ّ
مــن املـفــارقــات بينهما النظرة إلــى األم ــة .النيوليبراليون
يعتبرون أن فكرة األمــة مـ ّـر عليها الدهر وتآكلت ،ألنها
تقف في وجه األسواق والتبادل .لذا ،هم من أنصار العوملة
بال قيد أو شرط انسجامًا مع سيادة األسواق ّ
وقوامتها
على الـسـيــادة الــوطـنـيــة .لكنهم وج ــدوا أنـهــم بحاجة إلى
ّ
حد من «وطنية وقومية» ،أي حكومة قوية للحفاظ على
السوق وامللكية الخاصة وحكم القانون.
ّ
أما املحافظون الجدد فيعتبرون أن األمة ترتبط بسلة من
القيم واألخالق التي ينادون بها .الحفاظ على ّ
األمة يعنى
ّ
وبالتالي
الحفاظ على
الدولة القوية وإن كانت متسلطةّ ،
هم مع عوملة ال ّ
املتسلطة.
الحكومة
و/أو
األمة
دور
د
تقي
ّ
امليل الواضح عند النيوليبراليني نحو الدولة املتسلطة رغم
دعوتهم النظرية إلى تقليص دورها ،يتالزم مع تغاضيهم
عن تشكيل االحتكارات بشكل عام ،وخاصة في القطاع
املالي .الثروة التي ينتجها النظام النيوليبرالي لم تعد ّ
مبنية
على اقتصاد إنتاجي بل على اقتصاد افتراضي وهمي
ّ
وريعي بامتياز .االقتصاد الرقمي مكن النيوليبراليني
من تسهيل وتكثيف الصفقات واملضاربات املالية التي
ّأدت إلــى تمركز القطاع املــالــي وال ـثــروة فــي يــد مجموعة
صغيرة ال تكترث ملصير الطبقات املحرومة أو الفقيرة؛
في مقابلة مثيرة مع االقتصادي املرموق مايكل هدسون
على مــوقــع املعهد املـصــرفــي الـعــام (Public Banking
 ،)Institutionيقول إن مصرف سيتي بنك ،وهــو أحد
املـصــارف الخمسة التي تتحكم فــي  %75مــن األصــول
املالية في الواليات املتحدة ،يمارس العنصرية أو التمييز
ضــد الـطـبـقــات الـفـقـيــرة .فــأحــد مــديــري امل ـصــرف ق ــال له
ّ
بصراحة إن سياسة املـصــرف هــي تجنب منح قــروض
في املناطق واألحياء الفقيرة في املــدن األميركية ،ألنهم
ببساطة «ال يريدون التعامل مع الفقراء» .النيوليبرالية
ساهمت بشكل مباشر في القضاء على مؤسسات مالية
كانت تهتم بالطبقات الوسطى ،وهي مؤسسات االدخار.
التمركز املــالــي القائم حيث  5شــركــات مالية تستحوذ
على  %75من األصول املالية في السوق املالية األميركية
ـؤس ـســات االدخ ـ ــار الـصـغـيــرة واملـتـ ّ
يـعـنــي أن مـ ّ
ـوسـطــة
أصـبـحــت خ ــارج امل ـعــادلــة .بــل عـلــى ّ ال ـع ـكــس ،أصبحت
املصارف الكبرى «تستخرج» ما تبقى من ّ
مدخرات تلك
ّ
وتحولها إلى عملياتها الخاصة الريعية الطابع
الشرائح
واالفتراضية الشكل واملثقلة بالديون ،تحت شعار الرافعة

التي ّتدر أرباحًا مضاعفة .ويخلص مايكل هدسون في
مقاربته للنظام املصرفي بشكل عام إلى ضرورة العودة
إلى املصارف اململوكة من القطاع العام وليس من القطاع
الخاص .إن النظام املصرفي القائم في العالم على ّقوامة
ملكية الـقـطــاع ال ـخــاص ل ــه ،هــو سـبــب مـبــاشــر لــأزمــات
االقتصادية واملالية بسبب ابتعاد املصارف عن املصلحة
الوطنية واالكتفاء بآفاق األرباح التي ال تأتي في غالبيتها
ّ
الضيقة للمساهمني
بأي فائدة للمجتمع وخارج القائمة
واملسؤولني فيها.
أم ــا االق ـت ـصــادي الـفــرنـســي تــومــاس بيكتي ،وف ــي كتاب
شهير صــدر سنة  2013بعنوان «رأس املــال فــي القرن
الـحــادي والـعـشــريــن» (Capital in the Twenty First
 ،)Centuryفاعتبر ،عبر مقارنة تاريخية امـتــدت على
مدى  250سنة ،أن التفاوت في الدخل سببه رأس املال،
ّ
وأنه ال ّبد للدولة من التدخل لكبح تفاقم الفجوة في الدخل
ّ
والثروة بني ّ
مكونات املجتمع .ويشير بيكتي إلى أن معدل
ّ
ّ
نمو امل ــردود على رأس املــال ،كــان ومــا زال ،يفوق معدل
ّ
ّ
النمو في االقتصاد ،وهذا ما يصعب تبريره اقتصاديًا،
بــل هــو انـعـكــاس لــواقــع غـيــر طبيعي .ه ــذا مــا نعنيه عن
حالة االنفصام بني االقتصاد االفتراضي الــذي تصنعه
األس ــواق املــالـيــة وبــن االقـتـصــاد الفعلي (Wall Street
 .)vs Main Streetواألزم ـ ــات ال ـتــي ت ـمـ ّـر بـهــا األس ــواق
املــالـيــة دلـيــل على أن االنـفـصــام ال يمكن أن يستمر بال
تداعيات اقتصادية واجتماعية .وفي مؤلفه الــذي صدر
أخ ـي ـرًا ( )2020وع ـنــوانــه «رأس امل ــال واأليــديــولــوج ـيــة»،
فيرى أن املآسي االجتماعية ناتجة عن رأسمالية مفرطة
( )hypercapitalismنــاتـجــة ب ــدوره ــا مــن الـسـيــاسـ ّـات
ّ
النيوليبرالية التي ألهت السوق .فنظرية أن السوق تنظم
حــالـهــا ّأدت إل ــى تـمــزيــق املـجـتـمـعــات الـغــربـيــة بــن 1914
و ،1945وهــذا املقصود في تفسير تنامي الكينزية في

جون بركينز ،شرح كيف ّ
تم إغراء
الدول النامية لالستدانة لتمويل
مشاريع ال قدرة لها على تسديد
ديونها ،وذلك لجعلها تحت
الوصاية الخارجية

أنجل بوليغان ــ المكسيك

مواجهة الكساد الكبير وض ــرورة زي ــادة الطلب الفعلي
عبر سياسة إنفاق على املشاريع الكبرى .من هنا كان
دور الدولة في تعديل إخفاقات آليات السوق.
منطق النيوليبرالية ّأدى إلى تمييز بني املناطق الجغرافية
ّ
في العالم وداخل الدول وبني شرائح السكان ،وإلى تفاوت
أكبر في الثروات والدخل .النيوليبرالية أسهمت في تحويل
رأس املال من عامل إنتاج إلى عامل ريعي إلنتاج الثروة
افتراضية وورقـيــة رقمية أكـثــر مما هي
الـتــي أصبحت
ّ
انعكاس للواقع .التقلبات الكبيرة التي تشهدها األسواق
املالية يوميًا ،تخلق وتشفط تريليونات من الثروة التي ال
وافتراضيًا
أساس لها .لكن بمقدار أنها موجودة رقميًا
ّ
في قيود الشركات ،تصبح قاعدة لالستدانة التي توظف
املــزيــد فــي خلق ث ــروات افـتــراضـيــة .فعلى سبيل املـثــال،
يمكن للمضاربة أن ترفع سعر سهم ما إلى مستويات ال
تمت إلى الواقع ،عبر شراء وإعادة شراء بأسعار مرتفعة،
ليصبح السهم بسعر وهمي مرتفع يسمح لحامله أن
يقول إن قيمة سهمي تسمح لي باالستدانة بمستويات
ً
لم تكن ممكنة لسعر سهم أكثر واقعية .والشركات بدال
مــن أن تـقــوم باستثمار فــي تطوير طاقاتها اإلنتاجية،
ّ
حولت مــواردهــا لشراء أسهمها لرفع قيمتها ولإليحاء
للعالم بأن القيمة املرسملة للشركة هي أعلى من الواقع
الدفتري ألصــول الشركة أو لدخلها أو لتدفق وارداتها.
أو التهت بعمليات دمج لتكبير الحجم من دون زيادة في
اإلنتاج ،ولكن في رفع وهمي لقيمة السهم.
ويمكن القول إن للنيوليبرالية «إنجازًا» واحدًا وهو إعادة
توزيع الثروة! وهــذا التوزيع ليس من القمة إلى القاعدة،
بل العكس .هو تراكم للثروة عبر االستالب وخاصة عبر
إعــادة توزيع مــوارد الدولة لطبقة األثرياء عبر اإلعفاءات
الضريبية وعـبــر تقليص الـخــدمــات الـتــربــويــة والــرعــايــة
ُ
الصحية التي ّ
ّ
واملعركة الكبيرة التي تدار
تقدمها الدولة.
ّ
في دول الغرب هي حول إطاحة ما تبقى من دولة الرعاية
والرفاهية التي أوجدتها السياسات الحكومية بعد الحرب
العاملية الثانية وتطبيقًا للسياسات الكينزية .الهدف من
ّ
سيدر
كل ذلك هو خصخصة الضمان االجتماعي الذي
ً
أم ـ ــواال طــائـلــة لـلـمــؤسـســات املــال ـيــة ال ـتــي سـتـهــدرهــا في
مضاربات عبثية وكارثية في آن واحد.
هدف تقديم الرعاية للمواطنني ال يعود فقط إلى اعتبارات
أخــاقـيــة ،بــل إل ــى اع ـت ـبــارات سـيــاسـيــة ،ك ــردع للموجات
االشتراكية و/أو الشيوعية التي كادت تطيح الدول الغربية
بعد التدمير الذي حصل من ّ
جراء الحرب العاملية ،وأيضًا
اس ـت ـغــال لـعـجــز آل ـيــة ال ـســوق فــي مـنــع ال ـك ـســاد األك ـبــر.
السياسة النيوليبرالية ال ّ
تؤدي إلى إنتاج الثروة ،بل إلى
إعــادة توزيعها ،خصوصًا أن طبيعة الثروة الناتجة عن
الـسـيــاســات النيوليبرالية هــي ريعية بامتياز وال ّ
تقدم
قيمة مضافة تسهم في تراكم رأسمالي حقيقي خارج
النظام النيوليبرالي بما تملكه
عن االستالب .الدولة في ّ
مــن احتكار للعنف وبما تتسلح بــه مــن قــانــون هــي أداة
االستالب .هذا ّ
تطور مفصلي في بنية الرأسمالية التي
ّ
تحولت من أداة إنتاج إلى أداة استالب.
ّ
والـسـيــاســات الـنـيــولـيـبــرالـيــة املـطــبـقــة فــي ال ــدول الناشئة
بـسـبــب إمـ ــاءات ص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي والـبـنــك الــدولــي
تـتـضــافــر م ــع الـ ـك ــوارث الـطـبـيـعـيــة واملـصـطـنـعــة إلي ـجــاد
ّ
صــدمــة تمكن املــؤسـســات املالية الــدولـيــة مــن وضــع اليد
ّ
ع ـلــى امل ـ ـقـ ـ ّـدرات وفـ ــرض الـخـصـخـصــة ال ـت ــي ت ـص ــب في
ّ
للمجمع
مـصــالــح الـطـبـقــة ال ـنــافــذة مــن شــركــات تــابـعــة
العسكري الصناعي وشركات تصنيع األدويــة
واملؤسسات املالية الدولية على سبيل املثال.
دور امل ـص ــارف ال ـك ـبــرى فــي االس ـت ـفــادة
م ــن الـ ـك ــوارث الـطـبـيـعـيــة واملـصـطـنـعــة
ك ــالـ ـح ــروب ب ــن ال ـ ـ ــدول خ ـل ــق حــالــة
جــديــدة فــي الــرأسـمــالـيــة ال ـتــي تنمو
في الصدمات .هذا ما ّ
سمته الباحثة
ال ـك ـن ــدي ــة وال ـن ــاش ـط ــة االج ـت ـمــاع ـيــة
نعومي كــايــن فــي كـتــاب مفصلي
لـهــا عـنــوانــه «رأسـمــالـيــة الـصــدمــة»
أو ()Shock Capitalism
صـ ــدر س ـنــة  2007حيث
كـ ـشـ ـف ــت ك ـ ـيـ ــف ت ـس ـ ّـع ــر
املـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــارف الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــروب
الــداخ ـل ـيــة وال ـخــارج ـيــة
املـ ـ ّ
ـدمـ ــرة لـلـمـشــاركــة
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في «إعادة البناء» ،وكيف تستفيد من الكوارث الطبيعية
ّ
املدمرة كاألعاصير والزالزل .الحرب التي قادتها الواليات
املتحدة على العراق هي خير مثال لنظرية نعومي كالين.
والبعض يعتبر أن وبــاء فيروس «كــورونــا» مصطنع قد
تستفيد منه شركات تصنيع األدوية واملؤسسات املالية
التي أصبحت بحاجة إلى دعم من الدولة بسبب تدهور
األس ــواق املــالـيــة الناتجة عــن حــرب أسـعــار النفط ووبــاء
كورونا في ٍآن واحد.
والـتــراكــم عبر االسـتــاب لــه أربـعــة أشـكــال .الشكل األول
هــو الخصخصة والـتـسـلـيــع .الـتــركـيــز عـلــى تــراكــم رأس
املـ ــال ي ــدف ــع الـخـصـخـصــة إل ــى ت ـج ــاوز ه ــدف ال ــرب ــح في
املراحل األولى لصالح التراكم .الحرب على العراق شهدت
خصخصة االعمال القتالية واألمنية عبر شركات املقاولة
الخاصة .كذلك بالنسبة إلــى املرافق العامة حيث أصبح
معظمها في العالم الرأسمالي حكرًا على القطاع الخاص.
أما التسليع ،فهو جعل كل شيء سلعة أو ُيعامل كلسعة.
تستوجب استثمارات رأسمالية كبيرة
ففي الزراعة التي
ّ
لإلنتاج الكبير الذي يحقق وفورات في الحجم ،أصبحت
امل ــوارد الطبيعية كالهواء واملــاء واألرض عرضة ّ
للتلوث
ولالختفاء .كذلك األمر في الفنون واملوسيقى التي تصبح
سلعة في إطار امللكية الخاصة .أما الشكل الثاني للتراكم
عبر االستالب فهو األمولة أو ( .)financializationكل
شيء ّ
يتحول إلى مال نقدي ويقاس بمعيار املال .والسمة
ّ
ّ
الرئيسة لألمولة في تفشي املضاربات املالية املدمرة ،التي
تأتي في سياق تفكيك القيود الناظمة (.)deregulation
لكن أخطر شكل فــي عملية التراكم عبر االسـتــاب هو
الشكل الثالث ،أي عبر خلق األزمــات وإدارتها وتكريس
ّ
«املتمردين» .جون بركينز ،صاحب
دور الدين إلرضــاخ
ّ
املؤلف الشهير «اعترافات قاتل اقتصادي» ،يشرح كيف
ّتم إغراء الدول النامية لالستدانة لتمويل مشاريع ال قدرة
لها على تسديد ديــونـهــا ،وذل ــك لجعلها تحت الوصاية
ّ
الـخــارجـيــة .أخـيـرًا أزم ــة الـيــونــان الـتــي تمثل ذروة تواطؤ
املـصــارف الكبرى في «نصح» حكومة اليونان بتجاوز
القيود التي يفرضها االتـحــاد األوروب ــي والـتــي ّأدت إلى
ت ــراك ــم دي ــون كـثـيــرة ال ق ــدرة لـلـحـكــومــة الـيــونــانـيــة على
تسديدها ،ما جعلها تصبح تحت وصاية صندوق النقد
الدولي وحجز مــوارد الدولة لسنني عديدة .وفي السياق
اللبناني ،يحق التساؤل عما إذا كانت سياسة االستدانة
ب ـفــوائــد مــرتـفـعــة ج ـ ّـدًا كــانــت ب ـهــدف وض ــع لـبـنــان تحت
الوصاية الخارجية لجهة إدارة أمواله وثرواته ،خصوصًا
ّ
وغازية .أما الشكل
أنه على أبواب أن يصبح دولة نفطية
األخير فهو إعادة توزيع الثروة من قبل الدولة إلى فئات
ّ
محددة من ّ
املتمولني.
ال ـن ـمــوذج الـلـبـنــانــي ف ــي حـقـبــة ال ـطــائــف خـيــر دل ـيــل على
عملية إعادة توزيع الثروة من القاعدة إلى القمة .سياسة
الفوائد املرتفعة على سندات الخزينة لم يكن لها أي ّ
مبرر
اقتصادي أو مالي سوى إعادة توزيع ّ
مدخرات املواطنني
على حاملي السندات الذين في معظمهم كانوا وما زالوا
ّ
املتمولني
مــن األث ــري ــاء اللبنانيني والـسـيــاسـيــن وبـعــض
العرب .رأس مال َالدين األساسي ال يتجاوز  4مليارات
دوالر ،ولكن سياسة الفوائد املرتفعة األشـ ّـد ربــويــة في
ّ
الـتــاريــخ أسهمت فــي تضخم الــديــن وتــوزيــع الـثــروة على
هؤالء .املصارف اللبنانية لعبت دورًا مفصليًا في إعادة
التوزيع ،لكونها املستفيد األكبر من تلك العملية ،التي لم
ّ
تكن في آخر املطاف إال عملية احتيال ونصب كبيرة لم
تشهد لها مثيل أي دولة في العالم.
ّ
املضحك املبكي أن بعض الحلول املقترحة لحل األزمــة
امل ــال ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،ال ـت ــي سـ ّـب ـب ـت ـهــا تـلــك
السياسات النيوليبرالية هــو املــزيــد منها عبر وصفات
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .وهذه الوصفات هي
ّ
املزيد من التقشف املالي ،بمعنى تقليص دور الدولة في
تقديم الخدمات االجتماعية وخصخصة املرافق العامة
لتسديد الـعـجــز الـبـنـيــوي فــي مــوازنــة ال ــدول ــة ،وفـقــا لتلك
الوصفات .كما أن وصفات الصندوق تدعو إلى تحرير
سعر الصرف اللبناني وعدم ربطه أو تثبيته على الدوالر.
ال ت ــدري كيف يمكن أن يستقيم ذلــك الـقــرار مــع الـقــرار
السياسي االستراتيجي بــربــط مصير الليرة اللبنانية
ب ــال ــدوالر األم ـيــركــي ،لـجـعــل ال ـق ــرار املــالــي واالق ـت ـصــادي
خ ــارج إط ــار الـسـيــادة اللبنانية .فــي املـقــابــل ،إن تحرير
سعر الصرف ينسجم أكثر مع نمط االقتصاد والشراكة
االق ـت ـص ــادي ــة ال ـقــائ ـمــة ف ــي ل ـب ـنــان م ــع ال ـص ــن ال ـشــريــك
التجاري األول واالتـحــاد األوروب ــي الشريك الثاني .فهل
يرتاح صندوق النقد إلى ذلك الواقع االقتصادي القائم،
أم الهدف هو تحويل النشاط تجاه الواليات املتحدة في
ّ
املرتبة األولى؟ السياسة النيوليبرالية في لبنان مرشحة
لالستمرار ،ألن الطبقة السياسية الحاكمة مستفيدة من
ذلــك الــوضــع ،وألن مــوازيــن الـقـ ّـوة السياسية الداخلية ال
تسمح بكسر التوازن القائم حتى الساعة.

