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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.

