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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».

