El Líban anuncia la reobertura parcial d'esglésies i mesquites
07/05/2020 - Vatican News

El ministre de l'Interior libanès, ha anunciat que els llocs de culte poden acollir fins al 30% dels fidels per a l'oració de divendres
i la missa de diumenge. Segueixen vigents totes les normes de precaució per evitar nous contagis, incloent el distanciament
social i les mesures d'higiene personal.

Aquest 6 de maig, el ministre de l'Interior libanès, Mohammed Fahmi va ordenar la reobertura parcial d'esglésies i mesquites.
Després de setmanes de tancament i suspensió de les celebracions religioses amb la finalitat de frenar la propagació dels
contagis per coronavirus, es va disposar la reobertura dels llocs de culte cristians i musulmans. Per això, esglésies i mesquites
- informa l'Agència Asia News - podran acollir als fidels fins "al 30% de la seva capacitat màxima" durant les oracions dels
divendres i les misses dels diumenges. Així mateix, el ministre de l’Interior libanès va convidar a la població a mantenir la
màxima cautela; de fet, segueixen vigents totes les normes de precaució per evitar nous contagis, incloent el distanciament
social i les mesures d'higiene personal promogudes des del principi per combatre la Covid-19.
Cinc fases per a la reobertura de país
Davant la propagació del coronavirus, el Líban va ordenar el tancament el 21 de febrer passat. Fins a la data, s'han registrat
741 casos confirmats de coronavirus, amb un total de 25 morts. Davant d'aquesta situació, el govern en el mes d'abril va
aprovar un pla en cinc fases per a la reobertura de país: la primera va començar el 27 d'abril, amb l'obertura d'una part del
comerç i les activitats; la segona el 4 de maig; la tercera l’11 de maig, amb l'accés als llocs de culte; la quarta el 25 de maig i la
cinquena, i última, el 8 de juny quan, al menys aquesta és l'esperança, el gruix de l'emergència sanitària hagi passat.
Posar fi a les divisions i superar la crisi econòmica
Per la seva banda, el primer ministre del Líban, Hassan Diab ha llançat una crida a la nació i als seus ciutadans perquè deixin
de banda les diferències i divisions, de manera que el país pugui superar una crisi econòmica i financera sense precedents. El
pla de recuperació elaborat per l'executiu, que ha rebut el suport de l'Església, no és un text sagrat i es poden fer canvis i
millores. Inicialment, el pla proposat pel govern havia rebut crítiques i oposició per part del sistema bancari, que arrisca pèrdues
en el sistema per un valor de 83.200 milions de dòlars. "El temps és preciós", va dir Diab, i les pèrdues acumulades fins ara
"són considerables". La situació és "molt dolorosa, i les possibilitats de rescat no duraran molt temps".
Des de fa mesos, el país dels cedres travessa una profunda crisi econòmica, política i institucional, exacerbada per la guerra a
Síria i agreujada pel nou coronavirus. Un Líban cada vegada més caòtic - va assenyalar Asia News - que preocupa els líders
cristians, segons els quals hi ha "un complot per canviar la cara" de la nació.

FLAMA, Agència Cristiana de Notícies.
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