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يعب عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة
ما يُنشر يف هذه الصفحة ّ

دروس أولية من كارثة كورونا
ظه��رت أع��راض المفاج��اة وصدم��ة المجه��ول على
جميع دول العالم الكبيرة والصغيرة أمام تفش��ي فيروس
كورون��ا الغري��ب عل��ى اجه��زة المناع��ة البش��رية كم��ا
على المؤسس��ات الطبية والمختبرات وحتى اليوم تفوق
النم��وذج الصين��ي ف��ي التص��دي الس��ريع والديناميك��ي
للكارثة والنجاح في وقف انتشار الفيروس وهو قدم لدول
اخ��رى عديدة نموذج��ا خاصا عن تميز دولة وطنية قوية
استطاعت تذليل العوائق واظهرت ليونة شديدة وسرعة
في االس��تجابة خالل تحرك مؤسساتها التي بنى الغرب
عنه��ا خراف��ة أنه��ا متخلف��ة وبيرقراطي��ة وطالم��ا نعتها
بالبالدة والتكلس والفساد.
اوال حقق��ت الصي��ن الش��عبية انتص��ارات عل��ى
الفي��روس ووضعت حدا النتش��اره بكفاءة عالية اظهرتها
سرعة استجابة القطاع الطبي والزمن القياسي المذهل
في إقامة المستشفيات الجديدة المجهزة بينما تنشط
مراكزها البحثية المتقدمة في السعي البتكار لقاحات
وعالج��ات للم��رض الجدي��د وبغ��ض النظ��ر عن ش��بهات
الح��رب الجرثومي��ة الت��ي تلق��ي تبع��ات االنتش��ار عل��ى
عدو خارجي تصرفت القيادة الصينية بمس��ؤولية عالية
واستطاعت تجنيد القدرات الشعبية التي عبأتها بسرعة
ف��ي معرك��ة ش��املة ض��د الوباء وه��و ما يؤك��د قدراتها
الواس��عة إعالمي��ا وسياس��يا وميداني��ا والثق��ة العالي��ة
بي��ن حكومته��ا وقيادته��ا وش��عبها ودرج��ة المس��ؤولية
الت��ي يتحمله��ا ال��رأي الع��ام الصين��ي كثقاف��ة راس��خة
انعكس��ت ف��ي التكي��ف الس��لوكي المناس��ب م��ع تدابي��ر
الح��د م��ن انتش��ار الفي��روس ومحاص��رة تفاعالت��ه رغ��م
الكلفة االقتصادية والمالية الباهظة لجهود المؤسسات
الحكومية التي رمت بثقلها في التصدي للخطر.
ثانيا -ظهرت مفارقات االستجابة والقدرة بالمقارنة
بين الحالة الصينية وسواها وخصوصا في حالة إيطاليا
الت��ي ش��هدت ف��ي الس��نوات األخي��رة موج��ة ضاري��ة م��ن
الخصخصة النيوليبرالية وتفكيكا منهجيا لمنظومات

الخدم��ة العام��ة رغم ان فيها خدم��ات طبية عامة جيدة
نجت من زحف عمليات بيع المرافق العامة التي أغرقت
البالد وس��ط حالة من التش��ظي السياس��ي وقد اضطرت
الس��لطات المس��ؤولة لالس��تعانة بالصي��ن وبخطته��ا
الدفاعي��ة الت��ي اختب��رت واقعي��ا في حي��ن كان ما تبقى
من نظام الخدمة العامة في فرنسا يعطيها ميزة افضل
في الحد من االنتشار قياسا لحالة الجار اإليطالي الذي
دفع حتى اآلن كلفة عالية للكارثة الزاحفة ويمكن أيضا
القول ان تفوق نماذج الخدمة العامة والمرافق الصحية
المرتبط��ة به ووجود مواقع للبحث العلمي وش��بكات من
المختبرات والمستش��فيات الحكومية والمرافق الطبية
المتقدم��ة ه��و الذي يحق��ق مناعة ال��دول والمجتمعات
ويرفع من قدرتها على الحد من االنتشار خصوصا حين

تتوافر االستجابة الشعبية للتوجيهات.
ثالث��ا -بي��ت القصي��د من ه��ذه العب��رة ه��و تجربتنا
اللبناني��ة المحكوم��ة م��ن عق��ود بفك��رة نك��ران اهمي��ة
المرافق العامة وتس��فيه مفهوم الخدمة العامة وترويج
فك��رة بي��ع الخدم��ات العام��ة او تلزيمه��ا للش��ركات
المحلي��ة او األجنبي��ة فالخالص��ة األولي��ة الت��ي ينبغ��ي
إثباتها هي ان المستش��فيات الحكومية تس��ترد اعتبارها
ف��ي زم��ن الكارث��ة بعد م��ا اهملها النم��وذج الريعي وحكم
عليه��ا بالم��وت ول��م يق��دم له��ا م��ا ينبغ��ي م��ن الرعاي��ة
كأولوية في الموازنات واالعتمادات مع انها تمثل إحدى
مرتك��زات الت��وازن التنم��وي وتفرضه��ا التلبي��ة الملح��ة
الحتياجات ش��عبية رئيس��ية ف��ي جميع المناط��ق وتزيد
في إلحاحها المش��كالت المعيش��ية التي سببها النموذج

االقتص��ادي ال��ذي دخل ف��ي حالة انهي��ار فاضحة بعدما
صنعت��ه األكاذي��ب واألوهام طيلة ثالثي��ن عاما وينبغي
الق��ول ثب��ت بالتجرب��ة ان م��ن طرح��وا التخف��ف م��ن
المراف��ق العام��ة وعرضه��ا للبيع والذي��ن تربص بعضهم
بالمستش��فيات الحكومي��ة ب��كل صالف��ة كان��وا حلف��اء
لش��تى ان��واع األمراض واألوبئة التي ته��دد حياة الفقراء
ومح��دودي الدخ��ل فكي��ف والح��ال ف��ي مجابه��ة كارثة
وتهديد وجودي كتفشي وباء قاتل.
رابع��ا -عل��ى الصعي��د اإلعالم��ي اك��دت الكارث��ة
الصحي��ة بوض��وح ف��ي جمي��ع دول العالم اهمي��ة تصرف
اإلع�لام الع��ام والخ��اص كمرف��ق ع��ام ف��ي مجابه��ة
الك��وارث ومفه��وم المرف��ق الع��ام منص��وص علي��ه ف��ي
القان��ون اللبنان��ي لك��ن التهمت��ه الفوض��ى وب��دده غي��اب
تطبيق القانون الناظم عن الممارسة الحكومية لصالح
الفلت��ان والتوح��ش وهو م��ا اغرق المواجه��ة مع كورونا
ف��ي خل��ل كبير خ�لال العش��رين يوما األول��ى من ظهور
الفيروس في لبنان واليوم يعترف من استخفوا بالخطر
وبحراجة التحدي وبخس��وا من تدابير الوقاية وس��خفوا
توجيه��ات وزارة الصح��ة العام��ة بانهم اس��تحقوا فعالية
الخط��ر المترب��ص باللبنانيي��ن بعدما تح��ول الفيروس
إل��ى وب��اء عالم��ي وه��ي اعتراف��ات نش��هدها عل��ى اله��واء
مباش��رة وعب��ر المؤسس��ات الت��ي روجت بدوافع سياس��ية
للخف��ة واالس��تهتار وذهب��ت إل��ى ال��ردح السياس��ي بدافع
النيل من الحكومة وتدابيرها وكان الغريب العجيب أن
يفسح التلفزيون العام بعض هوائه للحمالت السياسية
الت��ي تس��تهدف الحكوم��ة وينضم للجوقة الت��ي اختارت
التحال��ف م��ع الوب��اء فال��ردح الس��خيف واإللح��اح عل��ى
ش��عارات معين��ة م��ن ن��وع دع��وة بع��ض الحراكيي��ن عبر
تلفزيون لبنان إلى إسقاط الحكومة في زحمة الكورونا
هو ترويج لش��عار يش��كل ج��زءا من أدوات ض��رب المناعة
وكسر التضامن الوطني في مجابهة الوباء.
غالب قنديل

تجربة من داخل ايران عسى ان تجد لها مستقر ًا عند من يهمه األمر
دخ��ل في��روس كورون��ا المنحوس إلى ايران عل��ى حين غفلة من أهلها،
واستهدف الحياة فيها وغير عادات الناس حين يمسون وحين يصبحون.
أولوية الحديث اآلن ليست عن منشأ هذا الفيروس وأسبابه بل األولوية
لطريقة التصدي له وتطويقه.
اي��ران مثله��ا مث��ل الصي��ن وغيره��ا وج��دت أن الطريق��ة المثل��ى طالما
ل��م تعث��ر عل��ى ال��دواء ه��و بقط��ع سلس��لة االتص��ال ف��ي انتقاله بي��ن الناس
الن��ه يتحرك بس��رعة تماما مثل حرك��ة أحجار الديمن��و (الدومنه) عندما
تتس��اقط وتس��تمر بالتس��اقط والح��ل ف��ي قط��ع سلس��لة تواصل��ه وارتباط��ه
االرتباط وقطع سلسلة تواصله فلجأت إلى التحصين منه بالمكث ما امكن
داخل البيوت وتعطيل الدوام الدراسي وتقليل ساعات العمل.
ودع��ت اي��ران الن��اس ال��ى اس��تخدام المعقم��ات والقف��ازات والكمامات
واستخدام نظام غذائي يساعد على تقوية جهاز المناعة عند االنسان.
زادت وتيرة الحديث عن الصحة بش��كل الفت حتى ان كثير من الناس

اصبح��ت لديه��م ثقاف��ة صحية ونفس��ية م��ن كثرة ماس��معوه م��ن األطباء
والمختصين.
الش��يء الناج��ح ف��ي اي��ران ه��و ان اإلع�لام ل��م يذه��ب ذات اليمي��ن وذات
الشمال وانما يسير نحو هدف واحد وهو تطمين الناس بالوقوف والتصدي
للفي��روس م��ن خ�لال االلت��زام بط��رق الوقاي��ة من��ه .وتكف��ل اإلع�لام وبعض
االقسام االمنية بالتصدي لالشاعات وكشف زيفها وما أكثرها.
بي��ت القصي��د ف��ي هذا الموضوع ه��و ان ايران لما دخله��ا هذا الفيروس
عهدت بمسؤولية التصدي له إلى وزارة الصحة وانبثق منها ( مركز مكافحة
فيروس كورونا ) وكانت هذه الوزارة قد استنفرت قواها وكوادرها وعملت
بشكل ثوري وجهادي في إسعاف المصابين ،ثم واجهت مشاكل إدارية وفنية
وتم استدعاء الوزير الدكتور سعيد نمكي للبرلمان الستيضاحه والوقوف
عل��ى جلي��ة األمر ،وبعد نقاش��ات مس��تفيضة وج��د رئيس البرلم��ان والنواب
ان وزارة الصح��ة تعم��ل بمفرده��ا م��ن دون تع��اون ال��وزارات األخ��رى بالش��كل

محمد بن سلمان يحارب طواحني الهواء ..حكاية خاتم

لق��د أس��اء ول� ّ�ي العه��د اس��تخدام «خات��م
الس��لطة» وه��و ما فعل��ه الراعي جيجس كما
أشار إلى ذلك الفيلسوف أفالطون في كتابه
«الجمهوري��ة» ،غي��ر م� ْ�د ِرك لعوا ِق��ب أ ْوه��ام
المجد الدونكيشوتي.
تق��ول الحكاي��ة والعه��دة عل��ى ال��راوي
أفالط��ون إن الراع��ي جيج��س كان ِمث��ا ًال
متواضعاً ،خج��و ًال ،نزيهاً،
لألخ�لاق الس��امية،
ِ
محب �اً للفضيلة ،بل إنه
مكرس��ا حياته للخيرَّ ،
ِّ
الفضيل��ة تمش��ي عل��ى قدمين ،وه��ذا ما جعله
مقرب �اً محبوب �اً للمل��ك كان��دوس مل��ك
َّ
ليدي��ا .وتش��اء األق��دار أن يعث��ر جيج��س عل��ى
«خات� ٍ�م س��حري» يمنح��ه ق��وَّة االختف��اء ع��ن
األعي��ن لتنكش��ف أخالق��ه الحقيقي��ة ،أخ�لاق
الشر والرذيلة واالنحطاط.
الم َلكي،
هكذا س��يدخل جيج��س القص��ر َ
بعدما منحه «الخاتم» سلطة االختفاء ،التي
الم َلك��ي ليقتحم
حجبت��ه ع��ن عي��ون الح��رس َ
غرف��ة المل��ك ،ويق��وم بقتل��ه َ
و»خ ْش��قجته»
الم ِلك��ة الجميل��ة
بطريق � ٍة وحش � ّي ٍة ،ويت��زوَّج َ
معتم��داً على س��لطة «الخات��م» الذي
الفا ِتن��ة ِ

ناي��ف الذي كان إبن س��لمان باألمس القريب
�ف ،حي��ن كان ّ
يحتل
ي َق ِّب��ل ي �دَه ع��ن ظهر ك�
ٍّ
المرتب��ة الثاني��ة ف��ي والي��ة العه��د (ول� ّ�ي ول� ّ�ي
عمه أحمد
العه��د) وص��و ًال إلى اعتقاله بمع ّية ّ
بن عبدالعزيز ،ناهيك عن سلسل ٍة طويل ٍة من
اعتقال أبناء العائلة والعمومة والخؤولة .وهنا
يتبادر في ذهني سؤال مشروع :كيف سيعامل
«أمير» عامّة الشعب وهو يواصل اعتقال أقرب
بضمير مطم ّئن؟
الناس إليه
ٍ
محم��د ب��ن
بمج� َّ�رد إزاح��ة ول� ّ�ي العه��د ّ
محم��د ب��ن س��لمان عل��ى
ناي��ف ،واس��تحواذ ّ
«خات��م» والية العهدَ ،ش � َر َع ف��ي تنفيذ العديد
م��ن اإلج��راءات اإلصالحي��ة ضم��ن ما يس� َّ�مى
ه��و كناي��ة ع��ن األخ�لاق الميكيافيلي��ة الت��ي المشـ��روع التنم��وي الضخ��م «رؤية الس��عودية
والخداع  ،»2030ومن أه ّم هذه الخطوات على المستوى
تش� ّ�جع «األمير» على المك��ر والعنف ِ
في س��بيل الحصول على السلطة والمحا َفظة الداخل��ي ،تمكي��ن الم��رأة الس��عودية م��ن باق � ٍة
محم��د ب��ن س��لمان حقوقي � ٍة متنوِّعة ،كالح��ق في الحصول على
عليه��اَ .غ��داة حص��ول َّ
�وح بطاق��ة الهوي��ة! والح��ق ف��ي قيادة الس��يارة -ال
�
ض
بو
�فت
�
ش
انك
عل��ى «خات��م» والي��ة العه��د
ٍ
�اب خجول قي��ادة الدول��ة ،-وأه��م ح��ق ه��و الحق ف��ي ولوج
�
ش
�ن
�
م
َّل
الجارف��ة وتح��و
طموحات��ه ِ
ٍ
بالس َمر
مغمور في عالم السياسة ،إلى «سلطان»
وأمير
المالعب وأماكن الترفيه عن النفس َ
ِ
ٍ
ٍ
والس �هَر ،والمرون��ة ف��ي قواعد اللب��اس وغيرها
والمغام��رات والبط��والت
يعش��ق الفتوح��ات
َ
َ
م��ن وس��ائل اإلله��اء ع��ن اإلص�لاح الحقيق��ي
والمؤامرات.
ِّ
المتمث��ل ف��ي إنج��از المشـ��روع الديمقراط��ي
الي��وم ا ّتضحت الص��ورة بجال ٍء بخصوص
والمؤسس��ات والكف��اءات،
بمجرد وبن��اء دول��ة القان��ون
محمد بن س��لمان،
َّ
ولي العهد ّ
َّ
سياس��ة ّ
م��ا وض��ع «خاتم جيج��س» في أصبع��ه ،تحوَّل وليس دولة ال َه ْي َمنة واألشخاص والمؤامرات.
من الحقائق البديهية اس��تفحال الفساد
عل��ى غ��رار الراعي جيجس الذي كان خجو ًال
متواضعاً ،قبل حصوله على «خاتم الس��لطة» في العالم العربي ،ومحا َربة الفس��اد لن تنجح
ِ
فاس��دة ،وه��ذا ينطب��ق عل��ى لجن��ة
�
ش
إل��ى
�خص أَ ْرع� ٍ�ن ال يس��تمع إال لنزوات��ه ب� ٍ
�أدوات ِ
ٍ
ولي العهد إبن
وصوته فق��ط ،وانجلت طبيعته الحقيقية في مكا َفحة الفس��اد التي يترأس��ها ّ
الحارقة الت��ي ْ
تحول��ت إل��ى «هولوكس��ت»
ولي س��لمان ،والت��ي َّ
أض َر َمها ّ
التس � ّلط .الني��ران ِ
العهد في مطبخ السلطة في السعودية ،وصلت لتصفية الحسابات مع الخصوم.
محا َربة الفس��اد تكتسـ��ي ِمصداق ّيتها من
وبتعبير
المقربي��ن،
أ ْل ِس � َنة لهيـ� ِ�بها إل��ى أق��رب
َّ
ٍ
دقيق إلى القريب والبعيد والصديق والغريب ،مبدأ الحياد ،وتش��كيل لجنة من خيرة القضاة
ٍ
محم��د ب��ن ومحامي��ن وحقوقيي��ن وخب��راء ف��ي القان��ون
ب��دءاً بإعف��اء ول� ّ�ي العه��د الس��ابق ّ

المطلوب أو ان الوزارات األخرى ال تجد نفس��ها ملزمة بالتقيد بأوامر وزارة
الصحة ،وأن الوزارة تحتاج إلى غطاء مالي وقانوني في إصدار األوامر وبيان
الحاج��ات الملح��ة فمث�لا ان مس��ؤولية اس��تيراد أجه��زة الكش��ف والمع��دات
الطبي��ة والكمام��ات وغيره��ا ليس��ت م��ن مس��ؤولية وزارة الصح��ة حص��را؛
ب��ل تحت��اج إل��ى دع��م ال��وزارات األخ��رى مث��ل وزارة المالي��ة والتج��ارة والنقل
والجمارك وغيره وعليه فقد كتب رئيس البرلمان على الفور رسالة وطلب
فيه��ا م��ن قائ��د الثورة بضرورة نقل مس��ؤولية مكافحة في��روس كورونا إلى
رئيس الجمهورية أو نائبه الن اوامره اقوى على الوزارات األخرى وصالحياته
اوسع وقدرته على التنسيق والتعاون اكبر ،وقد تم ذلك.
اظ��ن ان ه��ذا الموضوع هو مورد ابتالء ف��ي الدول االخرى ومنها العراق
ف�لا يمك��ن لخلي��ة صغيرة منبثقة م��ن وزارة او من مس��ؤولين متواضعين ان
تكون لهم مرجعية وصدارة على الوزارات االخرى وتنفذ اوامرهم و..و..الخ
د .محمد العبادي

والمحاس��بة واالقتص��اد وغيره��م م��ن َ
النخ� ِ�ب
َ
وم ْنح اللجنة ضمان��ات دولية إلنجاز
النزيه��ةَ ،
مهامه��ا باس��تقاللي ٍة تام � ٍة ،م��ن دون وصاي � ٍة أو
محمد بن س��لمان يس��تخدم «خاتم
تهديداتَّ .
�اع غي��ر محس��وبي
�
ف
واند
ة
�
ي
بارتجال
الس��لطة»
ّ
ٍ
ٍ
العوا ِق��ب بطريق ٍة ال تخطئها العين س��يما في
السياس��ة الخارجي��ة ،الت��ي تنبني عل��ى قواعد
الدبلوماس��ية وقاع��دة صف��ر مش��اكل م��ع
الرواب��ط م��ع األصدق��اء
دول الج��وار وتمتي��ن ِ
ال األع��داء ،وه��ي ركائ��ز السياس��ة الخارجي��ة
الحكيم��ة الت��ي أخفاه��ا دخ��ان الحرائ��ق
ولي العهد في الجارة
المجان ّي��ة الت��ي أضرمها ّ
الحص��ار
الفقي��رة اليم��ن ،ومحاول��ة َف � ْرض ِ
تدمير
الفاش��ل عل��ى دول��ة قطر وم��ا أفرزه م��ن
ِ
ٍ
لمجلس التعاون الخليجي.
أيض �اً محاول��ة مما َرس��ة الوصاي��ة عل��ى
الس��يادة اللبناني��ة ،وهن��ا يحضرن��ي تصـ��ريح
المساعد للمعهد الفرنسـ��ي للعالقات
المدير
ِ
الخارجي��ة واإلس��تراتيجية ديدي��ي بيلي��ون
ال��ذي ق��ال ف��ي إش��ار ٍة لواقع � ِة س��عد الحري��ري
«إن إرغ��ام رئي��س وزراء دول��ة ذات س��يادة عل��ى
يظهر محدوديّة تفكير إبن س��لمان
اإلس��تقالة ِ
اإلس��تراتيجي» ،مضيف �اً« :إن أمي��ركا ال
تتماه��ى م��ع مواق��ف رئيس��ها دونال��د ترام��ب،
لذل��ك فحس��ابات وتقدي��رات إب��ن س��لمان
خاطئ��ة حي��ن ظ� ّ�ن أن أمي��ركا س��تؤيِّد
ِ
خطوات��ه» ،والخطي��ر أن المنطق��ة تتقاذفه��ا
�ورط ف��ي
ِح َم��م بركاني��ة ،وول� ّ�ي العه��د مت� ِّ
مآس��يها ،كتدميرس��وريا وتخري��ب اليم��ن،
ناهي��ك ع��ن محاولة َز ْل َزلة لبن��ان ،وصو ًال إلى
ْملة ليبيا.
َصو َ
لق��د أس��اء ول� ّ�ي العه��د اس��تخدام «خات��م
الس��لطة» وه��و ما فعل��ه الراعي جيجس كما
أش��ار إل��ى ذل��ك الفيلس��وف أفالط��ون ف��ي
كتاب��ه «الجمهوري��ة» ،غي��ر م� ْ�د ِرك لعوا ِق��ب
أ ْوه��ام المج��د الدونكيش��وتي ،وش� ّ�ن الح��روب
عل��ى طواحي��ن اله��واء وال َغ � َرق ف��ي النزي��ف
والجراحات التي لن تندمل مع األشقاء وأبناء
ِ

العمومة ودول الجوار.
عمل روائ��ي للروائي
�م
�
ه
المش��هد أش��به بأ
ِّ
ٍ
اإلس��باني الكبي��ر ميخائي��ل دي س��رفانتس،
إنه��ا رواي��ة «دون كيش��وت» حي��ث يع��زم بط��ل
الرواي��ة دون كيش��وت القضاء عل��ى ما َّ
يتوهم
أنه��م أش��رار لتتنام��ى أوهامه ،الت��ي دفعته إلى
طاحن � ٍة ،بغي��ة م��لء القضاء
�وض معــ��رك ٍة ِ
خ� ِ
على األعداء .هكذا سيشــ��رع دون كيشوت في
مبارزة طواحين الهواء ،التي رفعته عالياً وألقت
مهشماً َّ
به على األرض َّ
محطماً ،ليستفيق من
َسه «الو ْ
َهمي» بعد فوات األوان.
َهو ِ
تع ّلمنا العلوم السياسية أن السياسة ِعلم
كمة في الممارسة
المنتجة
له قوانينه
والمتح ّ
ِ
ِ
ِّ
والمفكرة الفرنسية
السياسية وتدبير السلطة،
الفاع��ل السياس��ي
ترش��د
ِ
جاكلي��ن روس ِ
َ
والره��ان
�لطنة
�
الس
�ة
�
ن
ل
أن يعتم��د عل��ى َع ْق
َ
ِ
عل��ى ق��وَّة القان��ون ،ال قان��ون الق��وَّة ،واحت��رام
وص �وْن كرامت��ه اإلنس��انية ،ب��ل إن
المواط��ن َ
ِ
ميكيافيل��ي ال��ذي فصل المما َرس��ة السياس��ية
يزاوج
عن ال ِق َيم واألخالق ،ينصح «األمير» أن ِ
بي��ن التظاه��ر بال ِق َي��م األخالقي��ة كال َرحم��ة
يفرط في استخدام
والعدالة واالستقامة ،وأال ِّ
�وح «ال��ذي يري��د أن يك��ون
الق��وَّة .وقاله��ا بوض� ٍ
أسداً فقط ،ال يفهم في السياسة شيئاً”.
ِختام �اً تراجيدي��ا اغتي��ال الصحاف��ي
جمال خاش��قجي ،بتلك الطريقة الوحش � ّية،
و َد ْف��ع ملي��ارات ال��دوالرات ألمي��ركا كجزي � ٍة
مخزي��ة .خاش��قجي  ،ل��ن يك��ون ثمن��ه فق��ط
ِ
أس��اطيل النف��ط واالس��تثمارات الت��ي تمن��ح
هدي��ة ألمي��ركا ،وتقتطع من معيش الش��عب
الطي��ب .الثم��ن ستكش��فه األي��ام
الس��عودي ِّ
القا ِدمة ،س��يما وأن عدد األبرياء رجا ًال ونس��اء،
�ال دي� ٍ�ن صادقي��ن،
ش��باباً وأطف��ا ًال ،م��ن رج� ِ
ِّ
ِّ
ومناض�لات،
ومفك��رات ،مناضلي��ن
مفكري��ن
ِ
ّ
غياه��ب ظلمات
الذي��ن يئن��ون ويصرخ��ون ف��ي ِ
َّ
ستتحقق ..وهذا أه ّم
الس��جون .حتماً العدالة
درس يع ّلمنا إياه التاريخ.
ٍ
نورالدين برحيلة

السيد نصر الله..
شفاء ملا في القلوب

«مس��حة رس��ول» ..عبار ٌة يص��ف من خاللها
كبارن��ا الطمأنين��ة الت��ي تح� ّ�ل بع��د ارتب��اك،
والش��فاء ال��ذي يب��دو عجيب �اً بع��د وج��ع ..وبهذه
العب��ارة ،يمك��ن وص��ف وق��ع حديث األمي��ن العام
لحزب اهلل سماحة السيد حسن نصر اهلل باألمس
على القلوب واألرواح التي أربكها وأوجعها ما طرأ
مؤخراً من عدوى فيروسية سريعة االنتشار.
بعد أن اجتهد الكثيرون في محاولة تسييس
الم��رض واس��تخدام خوف الناس لغاي��ات ّ
أقل ما
يقال فيها مشبوهةّ ،
أطل األمين مطم ِئناً ومن ّبهاً
إل��ى وجوب الح��ذر وجديّة الخطر ،واضعاً ال ّناس
وح��ال ال ّناس في أعل��ى األولويات ،مهتماً ّ
بكل ما
في��ه م��ن أبوّة وإب��اء ،حريصاً على الصحة ،وأش � ّد
حرصاً ،كعادته ،على عدم الخوض في سجاالت
�تغل الوجع .تحدث السيد عن ّ
تس� ّ
كل الجوانب
المرتبط��ة بالوضع الطارىء الذي وضعنا أمامه
«الفيروس”.
�ب ل� ّ
�ف القل��وب طمأنين��ة،
�ض م��ن ح� ّ
بفي� ٍ
�ب ،وبق �وّة الص��دق
بتوصي��ات الع��ارف المح� ّ
والثقة ،ل��م يترك تفصي ً
ال يتع ّلق بواجب التق ّيد
بإج��راءات الحماي��ة م��ن العدوى من أج��ل الذات
والمحيطي��ن ،قب��ل أن ينتق��ل إل��ى الباق��ي م��ن
المحل ّي��ات المتداول��ة والتي زاده��ا كورونا ثق ً
ال
على كتف الناس..
ف��ي الوقت ال��ذي يته��م أدوات أميركا حزب
اهلل بأن��ه يض��ع لبن��ان في مواجهة م��ع المجتمع
الدول��ي ،وض��ع الس��يد المجتمع الدول��ي وأدواته
أم��ام حقيق��ة أن ه��ذا الح��زب هو األح��رص على
من��ع االنهي��ار االقتص��ادي مؤك��داً أن ّ
كل
الق��روض أو المس��اعدات مقبول��ة ش��رط أن ال
تمس بالفقراء ،كل الفقراء..
تقابلها ضرائب ّ
الس��يد واطمأن��ت القل��وب ،وال س � ّيما
أط� ّ�ل ّ
القل��وب الت��ي أنهكها الوجع وم��ا حادت برهة عن
يقينها بأن هذا السيد حصنها وأمانها..
أط� ّ�ل وال ش� ّ
�ك ب��أن عي��ون العال��م ك ّله��ا
بقي��ت ش��اخصة ،تصغي إليه وتع��رف أ ّنه ال يقول
ّإل الح��ق ،س��واء التقوا بهذا الح��ق أو كانوا في
الخن��دق المعادي ل��هّ .
أطل وأبرحنا ح ّب �اً وأماناً،
نح��ن الذين نس��تم ّد األمان م��ن إيماننا بحرصه
علينا ،سواء كان امتشق العدو سالحاً أميركياً
تقليدي �اً ،أو «فيروس �اً» قد تظه��ر األيام أ ّنه كان
أيضاً سالحاً أمريكياً.
ف��ي البي��وت ،اس��تقبل المح ّب��ون س��ماحته
عبر الشاش��ة ومنه استمدّوا عزيمة على االلتزام
بالحج��ر الصح��ي وباالنع��زال قدر اإلم��كان .أما
الحب المق ّيد
عل��ى المنصات االفتراضية ،فكان
ّ
بالقوانين األميركية التي تحكم هذه المنصات
يف��وح م��ن كلم��ات الن��اس .مع��ك  -ملتزمي��ن،
حملها األشراف ّ
كل ما في
كانت الرسالة التي ّ
قلوبه��م من امتن��ان ومحبة ووع��ود بااللتزام بما
يشير إليه الس ّيد األمين..
ف��ي كل م��كان ،كان��ت أمس��ية حافل��ة
بالطمأنين��ةّ ،إل ف��ي تلك األماكن التي فقدت
حس التع ّرف إلى الصدق.
ّ
هن��اك ،اصطف��ت عق��ول خبيث��ة تبحث بين
كلمات��ه ع��ن ثغ��رة تس��تغ ّلها لتب � ّرر تخ ّلفها عن
ولما لم تجد ،أخرجت
االلتحاق بأش��رف الناسّ ،
ّ
كل م��ا ف��ي مخزونه��ا م��ن جه��ل وم��ن س��قوط
أخالق��ي ،وحاول��ت للم��رة األل��ف أن تتخ� َ�ذ له��ا
مكان �اً في صفوف أصحاب اآلراء وفش��لت ،للمرة
األلف أيضاً.
اآلن ،هي مرحلة عصيبة ،ال تختلف ظروفها
عن ظروف الحروب التي مررنا بها .وهي مرحلة
تتط ّل��ب م��ن كل ف��رد أن يقات��ل ألج��ل س�لامته
وس�لامة اآلخري��ن وااللت��زام بالحج��ر المنزل��ي
قت��ال أيض �اً ..قت��ال يظه��ر ش��جاعة ّ
كل فرد في
القي��ام بواجبات��ه األخالقية والش��رعية ،وحرص
كل فرد على حماية الناسّ ،
ّ
كل الناس..
ليلى عماشا
المصدر :موقع العهد

