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عرب وعالم

قبل أن تلوح باآلفق بادرة انحسار حقيقي العصار كورونا 
بدأت التنبؤات تتساقط من مختلف االتجاهات في محاولة 
لبرمجة املستقبل في اتجاهات يغلب عليها التمنى أكثر من 

الواقعية.
تجاوز تأثير وباء كورونا حواجز عالم الطب، بكل ما جرى 
من غلق كامل لعشرات الدول واملجتمعات، وتعطيل السياحة 
العاملية وانهيار البورصة الدولية وغيرها من املؤثرات، دفع 
البعض العتباره الصانع الجديد لنظام عاملي مختلف تمام 
االختالف عما كــان عليه املسرح الدولي قبل تفشي وباء 

كورونا.
 الحقيقة أن في كل ما دار وشاهدناه وما هو متوقع ، هناك 
كثير من املفاجآت .. لعل أبرزها من وجهة نظر وطنية هو األداء 

االحترافي للحكومة املصرية بشكل غير مسبوق.
بل يمكن القول باطمئنان انها لم تترك ثغرة يمكن النفاذ 

منها الى مفاصل الدولة واملجتمع.
إال أن الفيصل في استنهاض الوعى الجمعى لألمة املصرية 

كان الخطاب السياسي لرئيس الدولة .
لهجة املصداقية واملصارحة التى اعتادها الشعب من الرئيس 
السيسي هى وحدها التى جمعت األفئدة والقلوب في تحد 

مصيري جديد.
ــذى يحرك  مجتمعات كثيرة من حولنا فقدت االلــهــام ال
الجماهير ويقودهم في أوقات األزمات، وكانت األضرار كارثية 

حتى اآلن.
كل الشواهد أثبتت أن نفاذ البصيرة والرؤية لدى القيادة 
السياسية املصرية قد حمى األمــة من مصير أســود كانت 
ستقع به ـ ال قدر الله ـ لو أنها مشت في ركاب الشائعات 

والتضليل التى اجتاحت شبكات التواصل االجتماعي.
أظهرت األزمة الوبائية أننا أمة منكوبة بالطابور الخامس 
الذى يتخذ من القيم الدينية والروحية ستارا لالنتقام والتشفي 

مهما كان الثمن من أرواح األبرياء.
لحظة التعرى التى اجتاحت املجتمعات األوروبية والغربية 
أظهرت لنا قدرا مخيفا من الهشاشة والتردى الذى تعيشه 
تلك املجتمعات ، وأرادت الجماعات املضللة في غفلة من الزمن 
، أن تفرضه علينا بشعارات زائفة لم تغن أو تسمن من مرض 

أو جوع.
تلك الهشاشة لم تكن محل ظن أو استنتاج لكنها بدت 
واضحة رؤيا العني في  املؤتمر الصحفي لوزير الخارجية 
االمريكي بومبيو .. حرص فيه على تذكير العالم بسخافة 
أمريكية معتادة بما يقدمونه من مساعدات لدول العالم قبل 
وأثناء أزمة كورونا ـ رًدا علي اتهام امريكا بعدم مساعدة 
أصدقائها، وان امريكا اكبر داعــم ومساهم في موازنة 
منظمة الصحة العاملية وال تقارن بما يدفعه الصينيون 
.. ان امريكا دعمت العشرات مــن املنظمات اإلنسانية 
جراء انتشار كورونا وان واشنطن لم تقصر أبدا وتبنت 
سياسات داعمة .. ان امريكا حريصة علي إنقاذ شعوب 
العالم من كورونا وأنها تتعامل بمنطق انساني اكثر من 

بعض األنظمة التي تحكم!!
بومبيو ظهر وكأنه يدافع عن سمعة امريكا لكنه لم يقل 
متي ستصل واشنطن الي اللقاح إلنقاذ ماليني الفقراء لديهم 
.. بومبيو تبني مزيدا من املهاترات مع الصني وطمأنه الشعب 
االمريكي والعالم دون إعطاء اية تفاصيل حقيقية عما يجري 

ولم يفسر أسباب تزايد اعداد املصابني األمريكيني أنفسهم.
بومبيو أظهر لنا أن الصراع الوحيد في دهاليز السياسة 
الدولية أصبح هو البقاء فى السلطة والحكم .. وليس البقاء 

على قيد الحياة.

بقلم - عالء لطفي

كلمة وطن

ما بعد كورونا

بركان »كورونا« يكتب أسوأ سيناريو للساسة والدول الكبرى
انــتــشــار العنف فــي الــواليــات املتحدة 
وتوقعات بوفاة سياسيني كبار في امريكا 
ــا، وتحضير قائد القيادة الشمالية  وأوروب
األمريكية لخالفة دونالد ترامب عندما يجاور 
قادة السياسة األوربية على أسرة العزل، كما 
سبقته األسبوع املاضي املستشارة األملانية 
انجيال ميركيل ورئيس الــوزراء البريطاني 
بوريس جونسون وولــي العهد البريطاني 
األمير تشارلز وامللكة إليزابث ملكة بريطانيا 

بعد اصابة خادمها بفيروس كورونا.
وهربا من فيروس كورونا وتأثيره الكارثي 
على اقتصاد بالده، اختار وزير مالية والية 
هسن األملانية، توماس شيفر، االنتحار تحت 
عجالت قطار مدينته السريع، كما  دخل 
رئيس الــوزراء اإلسرائيلي نتنياهو الحجر 
الصحي بعد اصابة مستشارته بفيروس 

كورونا.
أمريكا تستعد

ذكرت مجلة »نيوزويك«، أن الجيش األمريكي 
وضع خططا لـ«أسوأ السيناريوهات« التي قد 
تواجه الواليات املتحدة من جــراء انتشار 
كورونا، ومنها انتشار العنف على نطاق 

واسع، ووفاة سياسيني كبار.
وأشارت املجلة، إلى أن قادة الجيش تلقوا 
تعليمات قبل 3 أسابيع لوضع خطط بديلة 
ــادة الــدســتــوريــون  ــق ــال »أضــحــى ال فــي ح
عاجزين، وما إذا كان يتعني فرض أحكام 

الطوارىء«.
وأوضحت املجلة، أن »قائد القيادة الشمالية 
األمريكية الجنرال تيرنس أوشونيسي 
سيتولى قيادة الواليات املتحدة، إذا اجتاح 
كورونا الجديد القيادة السياسية العليا في 

واشنطن«،
ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن الخطط 
العسكرية الطارئة توضع دومــا ملواجهة 

هجمات خارجية »فــي سيناريو الهجوم 
على مدينة أو منطقة هناك إجراءات واضحة 
ومباشرة، لكن مع فيروس كورونا التأثير 
يعم الــبــالد.. إننا في وضــع لم يسبق أن 

شهدناه مطلقا«.
عزل نتنياهو

ــالم »االسرائيلية«  أعلنت وســائــل اإلعـ
األسبوع املاضي ان رئيس الوزارء نتنياهو 
ــدة أســبــوع بسبب  فــي الحجر الصحي مل

كورونا.
وقــالــت صحيفة معاريف ان نتنياهو، 

يخضع لفحص كورونا، بعد أن تم تشخيص 
إصــابــة مستشارته لشئون الكنيست 

والحريديني »ريفكا بالوخ«، بالفيروس.
مصادر في مكتب نتنياهو ، قالت انها 
ــراءات وفقا لتعليمات وزارة  ستتخذ إجـ
الصحة، خاصة أن بالوخ كانت على مقربة 
من نتنياهو ووزراء ومستشارين لنتنياهو 

في األيام األخيرة.
وخضعت بــالــوخ لفحص كــورونــا بعد 
تشخيص إصابة زوجها بالفيروس، وأدِخل 
املستشفى وهو في حالة طفيفة، في نهاية 

األســبــوع املــاضــي. وذكــرت وسائل إعالم 
»إسرائيلية« أن توترا ساد مكتب نتنياهو 
خالل انتظار نتائج فحص بالوخ، على خلفية 
تواجدها بالقرب من نتنياهو وعــدد من 

الوزراء مؤخرا.
انتحار تحت القطار

هربا من فيروس كورونا وتأثيره الكارثي 
على اقتصاد بالده، اختار وزير مالية والية 
هسن األملانية، توماس شيفر، االنتحار تحت 
عجالت قطار مدينته السريع وفق ما أعلن 
رئيس حكومة الوالية فولكر بوفيير، حيث 

ُعثر على جثة الوزير الذي يبلغ من العمر 
54 عاما.

وقالت وسائل إعــالم أملانية، ان الوزير 
املنتحر ترك رسالة تعبر عن قلقه من كورونا 
ونتائجه على االقتصاد، فيما أكد االدعاء 
العام ورئاسة الشرطة أن مالبسات الوفاة 

تشير إلى انتحار وفق املحققني.
ف توماس شيفر طفلني مع زوجته، 

ّ
وخل

وأمضى أكثر من عقدين من عمره مساهمًا 
في السياسة العامة لبالده على املستويني 
املحلي والوطني، حيث يعد واحدًا من ذوي 
الخبرة الكبيرة في األمور املالية، حيث ذكرت 
تقارير محلية أن شيفر كان نشيطًا جدًا في 
عمله خالل الفترة األخيرة في مواجهة أزمة 

كورونا.
وقــال رئيس حكومة الوالية املقّرب من 
املستشارة األملانية أنجيال ميركل واملنتمي 
إلى حزب االتحاد الديمقراطي املسيحي الذي 
كان شيفر عضوا فيه: »اليوم يمكننا أن 

نعتبر أنه كان لديه قلق بالغ«.
وأثــارت الوفاة املفاجئة لشيفر املنتمي 
لحزب املستشارة األملانية، أنجيال ميركل 
)املسيحي الديمقراطي(، صدمة في األوساط 
السياسية والشعبية بأملانيا، خاصة وأنها 

تحاول اجتياز أزمة انتشار »كورونا«.
وفي فرنسا توفي رئيس املجلس العام 
لدائرة أوت دو سني السياسي والوزير السابق 
باتريك ديفيجيان اثــر اصابته بفيروس 

كورونا.
ــام من مصير  وال نــدري مــاذا تخبئ األي
أصبح محتوما ومكتوبا على جباه أغلب قادة 
الدول الغربية والشعوب بل والدول العظمي 
والكيانات التي كانت تتحكم في مصائر 

الشعوب.
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فيروس كــورونــا من أخطر االزمـــات التي يتعرض لها 
االقتصاد العاملي في الوقت الحالي، ومنذ تفشي هذا الوباء 
واالقتصاد العاملي في حالة اضطراب ملحوظ وهو األمر 
املتخوف منه على االقتصاد املحلي ملصر ، ففى دراسة 
تحليلية مقدمة من مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 
)األونــكــتــاد( اكــدت أن الصدمة التي تتسبب بها كورونا 
ض النمو السنوي 

ّ
ستؤدي إلى ركود في بعض الدول وستخف

العاملي هذا العام إلى أقل من 2.5%، مما يؤدى إلى إنهيار في 
االقتصاد العاملي ، وأشارت منظمة األونكتاد إلى أن العالم على 
عتبة ركود في االقتصاد العاملي ، كما اكدت الدراسة  أن مزيجا 
من انخفاض أسعار األصول وضعف الطلب الكلي وتزايد أزمة 
الديون كل ذلك يمكن أن يؤدي إلى دوامة من التراجع تجعل 
من الوضع أكثر سوءا، هذا الى جانب انخفاض سعر النفط 
الذى أصبح العامل املساهم للشعور بالذعر والقلق، وهذه 
الدرجة من القلق تتجاوز املخاوف الصحية ، ووجدت الدراسة 
أن العجز سيكون بمقدار 2 تريليون دوالر في الدخل العاملي، 

و220 مليار دوالر في الدول النامية )باستثناء الصني(.
وقد اكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذا االمر بقوله 
)إن حجم الضغوط على االقتصادين املحلي والعاملي كبيرة، 
ولوال خطة االصالح االقتصادي ملا استطعنا الصمود في 
هذه األزمــة(، ولذلك لن تكون هذه األزمة بنفس حدة العديد 
من االقتصاديات التى تعانى من تعثرات وأزمات اقتصادية ، 
ولذلك أكد طارق عامر محافظ البنك املركزي، ان مصر قادرة 
على حماية اقتصادها األسرع نمًوا في الشرق األوسط من 
تداعيات فيروس كورونا ، األمر الذى مكن مصر من توفير 
١00 مليار جنيه ملواجهة كورونا وتوفير 500 جنيه لكل 
عمالة غير منتظمة ، باالضافة إلى زيادة بدل املهن الطبية 
بنسبة 75% على القيمة الحالية، بما يشمل األطباء العاملني 
باملستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 
 عن إنشاء صندوق مخاطر ألعضاء 

ً
2,25 مليار جنيه، فضال

املهن الطبية ، وصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملني حاليًا 
بمستشفيات العزل والحميات والصدر واملعامل املركزية على 
مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك املكافآت االستثنائية 

من صندوق تحيا مصر.
الرئيس والحكومة قاموا بــإدارة االزمة باقتدار ووضعوا 
الشعب فى قائمة اولوياتهم بصرف النظر عن اى اهتمامات 
اخرى ، حيث فرضت مجموعة من االحتياطات واالجراءات 
االحترازية على عموم مصر ملنع تصعيد حاالت االصابة 
بفيروس كورونا بصرف النظر عن أى تأثيرات اقتصادية 
مثلما حدث فى عدد من الدول املتقدمة والتى اصيب وتوفى 
فيها اآلالف نتيجة تقاعس وتأخر القائمني عليها فى اتخاذ 
اجراءات استباقية، كما يحسب لإلدارة السياسية ما قامت 
به من إرسال للطائرات املصرية إلعادة املصريني املوجودين 
فى الخارج على نفقة الدولة ، ويحسب لها ايضًا ما قامت 
به من إصــالح اقتصادى منذ أربعة أعــوام ساعدها على 
تجاوز االزمة ، مثل زيادة االحتياطى النقدى ملصر وتحسن 
معدالت النمو االقتصادي ، وزراعة آالف االفدنة من الصوب 
وصوامع تخزين القمح باالضافة إلى مصانع املواد الكيماوية 
واملزارع السمكية ، تطوير شبكات الكهرباء ، باالضافة إلى 
دعم الشرطة وتطويرها مما ساعدها على تطبيق حظر 
التجوال، وتسليح الجيش على أعلى مستوى ملواجهة االرهاب 
وحماية ثروات مصر خاصة حقول الغاز، ومساندة الدولة 
فى حربها ضد كورونا ، كما وجه الرئيس بقيام األجهزة 
املعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع األساسية وتعزيز 
 الحتياجات املواطنني 

ً
االحتياطي االستراتيجي منها، تلبية

بالكميات واألسعار املناسبة ، ولذلك اصبحت مصر مضرب 
املثل فى انها تستطيع بقدرة الله وحكمة قيادتها السياسية 
ومؤسساتها على إدارة االزمات ، وتستطيع بامكانيتها ايضًا 

تجاوز الركود االقتصادى .

مصر تستطيع

»جائحة« كورونا تحسم مصير الواليات المتحدة خارجيا وداخليا
اصبحت الواليات املتحدة بؤرة انتشار فيروس كورونا 
علي حد وصف منظمة الصحة العاملية بعد تجاوز عدد 
املصابني فيها اعداد املصابني في اي دولة اخري بما في 
ذلك الصني وايطاليا ، وال تقتصر االصابات في الواليات 
املتحدة علي املجال الصحي فقد وصلت الخسائر الي 
املجال االقتصادي حيث اعلن مكتب إحصاءات العمل 
األمريكي ارتفع عدد طلبات إعانات البطالة األولية في 
الواليات املتحدة بواقع 3 ماليني ليصل إلى حوالي 3.3 
ماليني في األسبوع املاضي وافاد املكتب أنه في األسبوع 
املنتهي في 2١ مارس، ارتفع عدد األشخاص الذين تقدموا 
بطلبات للحصول على إعانات بطالة بواقع 300١000 
ليصل إلى 3283000، وأوضح تقرير املكتب أن هذا يمثل 
أعلى مستوى من الطلبات األولية املعدلة موسميا في 
»تاريخ السلسلة املعدلة موسميا« وأشار إلى أن االرتفاع 

السابق بلغ 695000 في أكتوبر عام ١982.
ووفقا لخريطة تتبع فيروس كورونا التي تصدرها 
جامعة “جونز هوبكنز”، فإن الواليات املتحدة أصبحت 
األولــى عامليا في عدد حاالت اإلصابة املؤكدة بالوباء 
متجاوزة بذلك الصني وايطاليا مما دفع الواليات املتحدة 
الي تقديم تسهيالت بشأن تأشيرات العمل والزيارة 
ألراضيها، لألجانب العاملني في القطاع الصحي ، وذكرت 
وزارة الخارجية األمريكية على موقعها، أن أمريكا تشجع 
قدوم العاملني في املجال الصحي للحصول على تأشيرة 
عمل أو تأشيرة زيارة، وال سيما أولئك الراغبني في العمل 
على أراضيها ووصل تاثير الوباء علي الواليات املتحدة 
خارجيا حيث قرر التحالف الدولي ضد داعش بالعراق 
بقيادة واشنطن تسليم قاعدة القيادة الجوية فى نينوى 
إلى القوات العراقية وكتب املتحدث باسم التحالف مايلز 
كاجينز على حسابه فى »تويتر«: »تواجد بعثات التحالف 
الدولى فى العراق بدعوة رسمية من الحكومة العراقية 
لهزيمة فلول داعــش فقط«، كما قالت رئاسة األركــان 

الفرنسية فى بيان لها ، إنه »بالتنسيق مع الحكومة 
العراقية، قّرر التحالف )الدولى الذى تقوده واشنطن( 
تعديل حجم انتشاره فى العراق وتعليق أنشطة تدريب 
قوات األمن العراقية مؤقتًا وال سيما بالنظر إلى األزمة 
الصحية ، كما اعلن الجيش األمريكي، الذى يشكل الغالبية 
العظمى من القوات األجنبية املنتشرة فى العراق األسبوع 
املاضى سحب قواته من قواعد صغيرة يمكن أن تتعرض 
فيها لهجمات مجموعات الحشد الشعبى املوالى إليران، 
إلعادة تجميعها فى قواعد أكبر وتتمتع بحماية أكبر، 
وحذرت القيادة املركزية من أنه »فى املستقبل، نتوقع أن 
يدعم التحالف القوات العراقية من عدد أقل من القواعد، 
بعدد أقل من األفراد«، مؤكدة أن التحالف »يبقى ملتزمًا 
على األمد الطويل باملعركة ضد تنظيم داعش« ، كما أجبر 
االنتشار السريع لفيروس كورونا الجيش األمريكى على 
تقييد حركة آالف العسكريني فى املناطق األكثر عرضة 
للفيروس مثل آسيا وأوروبــا والشرق األوســط، وأعلن 
د ملدة شهرين كل تنقالت العسكريني  »البنتاجون« أنه جمَّ
األمريكيني حول العالم، بما فيها عمليات إرسال الجنود 
إلى مناطق القتال أو إعادتهم إلى وطنهم، وذلك فى إطار 
مساعيه لكبح وباء كورونا املستجد، وذكرت وزارة الدفاع 
األمريكية، فى بيان لها ، أن وزير الدفاع مارك إسبر أمر 
بوقف تنقالت كل موظفى »البنتاجون« املوجودين فى 
الخارج، من مدنيني وعسكريني، ملدة 60 يومًا مشيرة إلى 
أن التجميد يشمل أيضًا أفراد أسر هؤالء املوظفني إذا 
كانوا يعيشون معهم فى الخارج.  وأوضح البيان أن قرار 
التجميد الذى سيسرى على نحو 900 ألف عنصر فى 
القوات املسلحة األمريكية منتشرين فى الخارج »سيكون 
له أثر على عمليات التدريب واالنتشار وإعادة االنتشار 

وتحركات أخرى للقوات«.
و الغت القوات االمريكية جميع التدريبات العسكرية 
املقررة لها حيث أعلنت السلطات الفلبينية إلغاء الجيش 

األمريكي التدريبات العسكرية السنوية معها كإجراء 
احترازي من فيروس كورونا وأوردت وسائل إعالم 
أمريكية أنه جرى اكتشاف 25 إصابة بفيروس كورونا 
املستجد فــي صفوف العسكريني على مــن حاملة 
الطائرات البحرية األمريكية »ثيودور روزفلت«، وال يعرف 
كيف وصل الفيروس إلى البحارة، لكن السفينة رست 

قبالة سواحل فيتنام في وقت سابق من الشهر الحالي.
و من جانبة اعلن ترامب أنه توصل التفاق مع كندا 
واملكسيك، للعمل من أجل الحد من انتشار فيروس 
كورونا املستجد، حيث اتفق مع البلدين على قوانني 
جديدة للسفر على الحدود وتعليق الحركة ملكافحة 
انتشار الفيروس ، كما اتفقت الواليات املتحدة وكندا 
على إغالق الحدود البرية بينهما مؤقتا أمام »التنقالت 
غير األساسية« جراء تفشي فيروس كورونا املستجد 
)كوفيد ١9( وقالت مصادر حكومية أمريكية، إن الرئيس 
دونالد ترامب يعتزم إرسال قوات إلى الحدود مع كندا 
لدعم عمليات مكافحة كورونا، اال ان كندا اعلنت رفضها 
»بشدة« مقترحًا أمريكيًا بإرسال قــوات إلى الحدود 

املشتركة بني البلدين ملكافحة تفشي فيروس كورونا.
وعلي صعيد آخر نشبت الحرب الكالمية بني كل من 
الصني والواليات املتحدة االمريكية حيث تتهم كل دولة 
االخــري في انها املتسببة في الكارثة التي حلت علي 
العالم بنشرها فيروس كورونا حيث بدات املعركة باتهام 
املتحدث باسم الخارجية الصينية لوكالة املخابرات 
املركزية “سي أي ايه” بنشر الفيروس القاتل في مدينة 
ووهــان عبر جنود شاركوا في دورة عسكرية عاملية 
فيها في أكتوبر املاضي، وبلغت ذروتها في تسمية 
الرئيس األمريكي ترامب للفيروس باسم الفيروس 
الصيني وتبني وزير خارجيته مايك بومبيو التوصيف 
نفسه الكثر من مرة اللصاق التهمة بالجانب الصيني 
اال ان الصني اسرعت عبر خبرائها بمطالبة البيت 

االبيض والكونجرس توضيحات حول أسباب أغالق 
مختبر “فورت ويتريك” ألبحاث الجراثيم والفيروسات 
التابع للقيادة الطبية للجيش األمريكي والواقع في والية 
ميريالند في أواخــر العام املاضي حيث نقل موقع 
“جلوبال تايمز” الصيني عن خبراء صينيني استعانتهم 
بمقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” في الخامس 
من أغسطس املاضي، تحت عنوان »وقف أبحاث الجراثيم 
املميتة في مختبر تابع للجيش األمريكي بسبب مخاوف 
تتعلق بالسالمة« ومن بني الفيروسات التي كان يجري 
الخبراء في املختبر تجارب عليها فيروس آبوال وسارس، 
واألخير يعتبر األب لكل ساللة فيروس كورونا، وبرر 
متحدث باسم املعهد حينها اإلغــالق وعــدم نشر أي 
معلومات عن أسبابه “لضرورات تتعلق باألمن القومي 
األمريكي”، وكيف ان 38 الفا قتلوا بسبب وجود فيروس 
غامض، وعتمت الحكومة االمريكية على هذا االمر، وادعت 

ان هؤالء كانوا ضحية مرض االنفلونزا.
امــا داخليا فيبدو ان ازمــة وبــاء كورونا قد تحسم 
االنتخابات االمريكية مبكرا فوفق آخر استطالعات 
الرأي تراجع ترامب الى 37 % كمرشح قادر على رعاية 
االمريكيني، فيما نال جو بايدن وبيرني ساندرز معًا 62 
% على اعتبار ان السباق »الديمقراطي« لم يحسم بعد، 
 بـ 33 % في مقابل 29 

ً
رغم اّن بايدن كان أكثر تفضيال

% لساندرز. لذلك حاول ترامب نشر التفاؤل عندما اعلن 
ان عقاقير املالريا والكلوروكوين يمكنها املساعدة في 
مكافحة كورونا، فأحدث فضيحة بأن اضطر الطبيب 
الذي يالزمه الى التصريح بعدم صحة ذلك، وقال ماثيو 
كروينغ، مدير مركز Scowcroft Center البحثي 
األمريكي ان العامل األساسي في تشكيل االنتخابات 
الرئيسية نفسها سيكون فيروس كورونا وليس أي 

شيء آخر.
رشا عبدالصمد


