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{ كـاسـتــانـيـيـس (الـيـونـان) (أ ف ب) -
يـــنــــتـــظـــر رئــــيس الـــوزراء الــــيـــونـــاني
" كيـريـاكوس مـيتـسـوتاكـيس "دعـماً قـوياً
من االحتـــاد األوروبي خالل لـــقـــائه غــداً
اخلــمــيس مـع الــقــادة األوروبــيــ عــلى
احلدود اليـونانيـة التركـية حيث يـتجمع
ــهـاجــرين وفق مــصــدر حــكـومي آالف ا
فوضية يوناني.ويتوقع وصول رئيسة ا
األوروبـــيــة أورســـوال فـــون ديـــر الين مع
ــان األوروبـيـ رئـيــسي اجملـلس والــبـر
شـارل مــيـشــال وديـفــيـد ســاسـولـي بـعـد
الظهر إلى ألكساندروبوليس كبرى مدن

محافظة أيفروس احلدودية.
ويــتــوجه الــرئــيـس الــتــركي رجب طــيب
إردوغـــان غــــداً اخلـــمـــيـس إلى روســـيـــا
إلجــراء مـحــادثــات مع نــظــيــره الـروسي
ــيــر بــوتـ حــول الــتــصــعـيــد في فالد
شـمــال غــرب سـوريــا حـيـث تـشنّ أنــقـرة
عـمـلـيـة عـسـكـريـة ضـد الـنـظـام الـسـوري
ــدعـوم مـن روسـيــا.وأعــلــنت الــرئــاسـة ا
التركية في بيان أن إردوغان "يتوجه إلى
روسيـا في 5 آذار/مارس مـن أجل زيارة
ـــــدة يـــــوم واحـــــد".يـــــأتي ذلـك في وقت
شـهــدت الـعالقـات بــ أنـقـرة ومــوسـكـو
تدهورا في األسابيع األخيرة على خلفية
الوضع في سـوريـا.وأعلـنت تـركيـا األحد
الـبــدء بـعــمـلــيـة عـســكـريــة ضـد الــنـظـام
السوري في مـنطقة إدلـب حيث أسقطت
طائـرتـ حربـيـت سـوريتـ وقـتلت 19

. عسكرياً سورياً
وأطلـقت أنـقرة عـمـليـة "درع الـربيع" بـعد
أسابـيع من الـتصـعيـد وبعـد مـقتل أكـثر
اضي من 30 عسـكـرياً تـركـياً األسـبـوع ا
بــضـربــات جــويـة نــســبــتـهــا أنــقـرة إلى
النظام السوري.ويشنّ النظام منذ كانون
األول/ديسمبر بـدعم جوي روسي عملية
ـعقل دامـية السـتـعـادة مـحـافـظـة إدلب ا
األخــــــيـــــر جملـــــمـــــوعــــــات مـــــعـــــارضـــــة
وجهـاديـة.وأثارت هـذه الـعـملـيـة خالفات
بــ أنــقـرة ومــوســكــو. ورغم أن تــركــيـا
عارضة مقابل تدعم بعض اجملموعات ا
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ـدعـومة من ضد الـتـنظـيـمات اإلرهـابـية ا
الـنــظــام الـتــركي وتـعــمل عــلى تـمــشـيط"
أحـيائـهـا.وأقـر الـنـقـيب نـاجي مـصـطفى
النـاطق الرسـمي بـاسم اجلبـهة الـوطنـية
للتحرير ائتالف فصائل معارضة تدعمه
تـركـيـا لـوكـالـة فـرانس بـرس بـأن "قـوات
(الرئيس بـشار) األسد قامـت بشنّ هجوم
عــــنـــيف عــــلى ســــراقب" مــــتـــحــــدثـــاً عن
"اشـــــتــــبــــاكـــــات عــــنــــيــــفـــــة جــــداً داخل
دينة".وجاء تقـدّم قوات النظام بحسب ا
ـرصــد غـداة اســتـقـدامــهـا وحــلـفــائـهـا ا
خصـوصـاً حزب الـله الـلبـنـاني تعـزيزات
ــديــنـــة الــتي تــدور في عــســكـــريــة إلى ا
محيـطهـا معارك عـنيـفة ب هـيئـة حترير
ـدفعية الشام وفصـائل مقاتـلة بدعم من ا
الـــتـــركـــيــة مـن جــهـــة وقـــوات الـــنـــظــام
ـوال لـهـا من جـهـة أخرى سـلـحـ ا وا
بدعم من غـارات تشـنهـا روسيـا.وأحصى

الــتـــركــيـــة األحــد طــائـــرتــ حــربـــيــتــ
سـوريـتـ في إدلب حـيث بـدأت هـجـوماً
أطــلـقـت عـلــيه اسم "درع الــربــيع" فــيــمـا
أعلـنت دمـشق إغالق مـجـالـهـا اجلوي في
شـمـال غــرب الـبالد وهــددت بـإسـقـاط أي
طـــائـــرة تـــخـــرق أجــــواء إدلب.ويـــتـــوجّه
الــرئـــيس الـــتـــركي رجب طـــيب إردوغــان
اخلميس إلى روسيا إلجراء محادثات مع
يـر بـوت تـتـناول نظـيـره الروسـي فالد
الـتــصـعــيـد فـي إدلب.وتـتــعـرض مــنـاطق
سـيــطـرة هـيــئـة حتـريــر الـشــام وفـصـائل
معـارضة أخـرى في إدلب ومـحيـطـها مـنذ
كانون األول/ديسمبر لهجوم واسع تشنّه
قـوات الــنــظـام بــدعم روسي مــكّـنــهـا من
السـيطـرة علـى عشـرات البـلدات والـقرى.
كـما تـسـبّب بـنـزوح نحـو مـلـيـون شخص
ـتـحـدة ومـقـتل أكـثـر من 400 وفق األ ا

رصد. مدني وفق ا

ـرصد مـقـتل  23 عـنـصراً مـن الـفصـائل ا
.وتشارك قاتلة على مـحاور سراقب ليالً ا
قـوات إيـرانيـة ومـجـمـوعـات مـوالـيـة لـها
بـيـنـهــا حـزب الـله في الــقـتـال إلى جـانب

قوات النظام في إدلب ومحيطها.
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 وتسبّب قصف تركي وللـفصائل اجلمعة
قـتل عشـرة عنـاصر من حـزب الله قرب
عـارك في ـرصـد.وتـدور ا سـراقب وفق ا
إدلب علـى وقع تصـعـيد كـبـيـر ب تـركـيا
وقـوات الـنــظـام ازدادت حــدّته األسـبـوع
ــاضي بــعــد مـقــتل  33جــنــديــاً تــركــيـاً ا
اخلـمــيس في ضــربـات جــويـة نــسـبــتـهـا
أنقرة إلى دمشق.وردّت أنقـرة باستهداف
مواقع قوات النظام عبر طائرات من دون
دفـعي ما تسـبّب منذ طيار أو الـقصف ا
ــقـتل 93 عــنـصــراً مـن قـوات اجلـمــعــة 
ـرصـد.وأسـقـطت الـقـوات الـنـظـام وفق ا

دعم روسـيـا لـلـنـظـام لـكن الـطـرفـ عززا
ــلف الـــســوري في تــعـــاونــهـــمــا حـــول ا

السنوات األخيرة.
وطــــلب إردوغــــان الــــســــبت مـن بــــوتـــ
"االبـتـعــاد من طـريق" تـركــيـا في سـوريـا
مؤكـداً أن الـنـظـام السـوري "سـيـدفع ثمن
هجماته".ومتحدثاً األحد عن احتمال عقد
تـحدث لقـاء ب إردوغـان وبـوت قـال ا
ــيــتـري بــيــســكـوف بــاسم الــكـرمــلــ د
"ســيـــكــون دون شك لـــقــاء صــعـــبــاً لــكن
الرئـيـس يـؤكـدان رغـبتـهـما في تـسـوية
الـوضع في إدلب".ويــثـيـر الـتــصـعـيـد في
إدلب مــخــاوف اجملــتـــمع الــدولي في ظلّ
تـدهــور الـوضع اإلنــسـانـي فـيــهـا. ونـزح
نـــحــو مـــلـــيــون شـــخص مـن احملــافـــظــة
احملاذيـة لـتركـيـا منـذ بـدء عمـلـية الـنـظام
في كــانــون األول/ديــســمــبــر في حــركــة
نـزوح غيـر مـسـبـوقة مـنـذ بـدء الـنزاع في
عام 2011 والذي أودى حـتى اآلن بحـياة

380 ألف شخص.
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ودخــلت قــوات الــنــظــام الــســوري بــدعم
وقع روسي مجـدداً مديـنة سـراقب ذات ا
االسـتـراتــيـجي في شـمــال غـرب سـوريـا
قاتلة بعد معـارك عنيفـة ضد الفصـائل ا
ــرصــد الـســوري حلــقـوق وفق مــا أفـاد ا
اإلنـــســـان واالعـالم الـــرســـمي الـــســـوري
.وكـانت الـفــصـائل وعــلى رأسـهـا اإلثـنــ
( هـيـئـة حتـريـر الــشـام (الـنـصـرة سـابـقـاً
ــديــنـة الــتي اســتــولت اخلــمــيس عــلى ا
تـشــكل نـقــطـة الـتــقـاء لــطـريـقــ دولـيـ
استراتيـجي بالنـسبة إلى دمشق وذلك
بعد نحو ثالثة أسابيع من سيطرة قوات
ـرصد رامي الـنـظام عـلـيـهـا.وقـال مـديـر ا
عــبـد الــرحــمن لــوكــالــة فــرانس بـرس إن
"قوات النظام تمكنت وبدعم جوي روسي
من اســتــعــادة الــســيــطــرة عــلى ســراقب
بشـكل كامل وتـعمـل حالـياً عـلى تمـشيط
أحيائهـا".وأوردت وكالة األنبـاء السورية
الـرسمـيـة "سـانـا" من جـهـتـهـا أنّ وحدات
دينـة "بعد معـارك عنيفة اجليش دخلت ا

بغداد
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شـغل مـنصـب رئيس الـوزراء أول مرة
مـن الـــعــام 1996 حـــتى 1999 وبـــدأت
واليـته احلـالـية سـنة 2009. وإذا أخـذ
حتــــالف "أزرق أبــــيض" بـــاالعــــتـــبـــار
حـلـفـاءه من الـيـسـار الـوسط وحتـالف
ـشتـركة" لألحـزاب الـعربـية "الـقـائمـة ا
اإلســـرائــيـــلــيــة الـــذي قــد يـــدعــمه في
ــان فـــســيـــحــصل مـــعــســـكــره الـــبـــر
ـنـاهض لـنـتـانيـاهـو عـلى مـا ب 54 ا
و55 مــقـعـدا.وال تـوجــد ضـمـانـات بـأن
يـتـمـكّن نتـانـيـاهو من تـشـكـيل ائتالف
حكومي لكن هذا األخير أشاد بنتائج
االنـتخـابات الـتي رأى فيـها "انـتصارا

كبيرا".
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وقـال نتانياهو أمام حشد من أنصاره
فـي تل أبيب ليل االثـن الـثالثاء "هذا
أهـم انــــتـــصــــار فـي حـــيــــاتـي".وأفـــاد
الــلــيــكــود أن نــتــانــيــاهـو حتــدّث إلى
جـــمـــيع قـــادة األحــزاب الـــيـــمــيـــنـــيــة
و"اتـفقـوا على تـشكـيل حكـومة وطـنية
قـــــويـــــة إلســـــرائـــــيـل في أقـــــرب وقت
ـكن".واستقوى نتانـياهو في حملته
ـتـحـدة االنــتـخـابـيـة بــدعم الـواليـات ا
الــتـي أعـلـن رئـيــســهــا أواخــر كــانـون
الــثـاني/يـنـايـر عن خـطـته لـلـسالم في
الـشرق األوسط والتي أعطت إسرائيل
ـــزيـــد من الـــضـــوء األخـــضـــر لـــضم ا
ـسـتــوطـنـات في األراضـي وتـوسـيـع ا
الـضفـة الغربـية احملـتلة.وكـان غانتس
أعــلن أيــضـا تــأيـيـده خلــطـة الــرئـيس
األمـــيـــركي دونـــالــد تـــرامب مـــا أثــار
حـفـيظـة الـيسـار الـذي اعتـبـر أن زعيم
الـــتــحــالف الــوســطي لم يــقــدم بــديال

حـــقــيـــقــيــا لـــنــتـــانــيــاهـــو.ويــعـــتــبــر
الــفــلــسـطــيــنـيــون واجملــتـمـع الـدولي
ـسـتـوطـنـات غـيـر قـانـونـيـة وتـشـكل ا
عـائقـا أمام حتقـيق السالم.وقال كـبير
ــفــاوضـ الــفـلــسـطــيــنـيــ صـائب ا
عريقات إن استطالعات الرأي أظهرت
"فــوز االســتــيــطــان والـضـم والـفــصل
الــعـنـصــري".وأقـر خـصم نـتــانـيـاهـو
رئــــيس حـــزب "أزرق أبـــيـض" بـــيـــني
غــانــتس بـ"خــيــبــة األمل" مـن نـتــائج
االنـــتـــخـــابـــات.لــكـــنه شـــدد عـــلى أنه
وبـغض النـظر عن النـتيجـة النهـائية
ــــثل ــــقــــرر أن  فـــــإنه ال يــــزال مـن ا
نـــتـــانــيـــاهـــو أمــام احملـــكـــمــة في 17

يــطـلب الــرئـيس اإلسـرائــيـلي رؤوفـ
ريـفل من نتـانياهو تشـكيل احلكومة
ـقـبلـة لكن لن يـكون من الـسهل عـليه ا
ضــــــمـــــان 61 صــــــوتـــــاً مــــــؤيـــــداً في
الـكـنيـست.وتشي الـتـوقعـات بحـصول
حـــزب "إســـرائـــيل بـــيــتـــنـــا" الـــقــومي
الــعــلــمــاني الــذي يـتــزعــمه أفــيــغـدور
لــــيـــبـــرمـــان عـــلـى ســـتـــة أو ســـبـــعـــة
ـكن لـوزيـر الـدفـاع الـسابق مـقـاعـد.و
أن يـــــلــــعـب من جــــديـــــد دور "صــــانع
ـــلــوك" كـــمــا فـــعل في انـــتــخـــابــات ا
نــــــــــــــــــيــــــــــــــــــســــــــــــــــــان/أبــــــــــــــــــريـل
وأيـلول/سبتمبر.ويـعتبر دعم ليبرمان
حلــزب الـلـيـكـود مـهــمـا وسـيـضـمن له

آذار/مــارس بــعــد اتّــهــامـه بــالــرشـوة
واالحـتيال وخيانة الـثقة.وقال غانتس
"خـالل أســــبـــــوعــــ ســـــيـــــكــــون في
ـــعـــهــد احملـــكـــمـــة".وأوضـح رئــيـس ا
ـوقراطـيـة يـوهـانان اإلسـرائـيـلي لـلـد
بـليسنر أن نتـائج االستطالعات تظهر
بـأن نتانـياهو "فـاز بتفـويض كبير من
الــشـعب اإلسـرائـيـلي".لـكـنه أضـاف أن
الـبـلد يـتّجه نـحو حـالـة من الضـبابـية
سبوقة" من الناحية القانونية "غـير ا
إذ ســـيــكـــون عــلى رئـــيس احلـــكــومــة
ــــقــــبل في حــــال أكـــدت الــــنــــتـــائج ا
الـنهائـية فوزه "خوض مـعركة لـتبرئة
ــرجح أن نـــفــسـه في احملــكـــمــة".مـن ا

كنه احلـصول عـلى تـأييد 61 نـائبـاً 
مـن تـــشـــكـــيل احلـــكـــومـــة الـــثـــالـــثـــة
والـعشـرين.وكان ليـبرمـان صرح عقب
انـتخابات أيلول/سبتمبر عن إمكانية
انـضـمـامه إلى حـكـومة وحـدة وطـنـية
فــــقط مـــســـتـــبـــعـــدا فـي الـــوقت ذاته
ـــتـــشــددة الـــتـــحـــالـف مع األحـــزاب ا
ـــتـــحــالـــفـــة أصال مع نـــتـــانــيـــاهــو ا
والـقـائمـة الـعربـيـة التي كـانت أعـلنت
دعـمـهـا لـغـانتس.وقـال لـيـبـرمـان عقب
نــشــر اســتــطالعــات الــرأي "ال يــوجـد
خـيار سـوى انتظـار النتـائج النهـائية
ــــكن إجـــــراء تــــقــــيــــيم وبـــــعــــدهــــا 
لـلوضع".وسـيبدأ نـتانـياهو مـحادثات
ـعـارضة مـع عدد من أحـزاب ونـواب ا
فـي عمـلـية قـد تـسـتغـرق أسـابيع.وفي
مـــقــابــلــة عــبـــر أثــيــر راديــو اجلــيش
ــتــحــدث بــاسم اإلســـرائــيــلي أشــار ا
حـزب الليكـود جوناثان أوريك إلى أن
احلــزب تــواصل بــالــفـعل مـع عـدد من

النواب.
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ــقـاعـد وقــال "أعـتــقـد أنــنـا ســنـكــمل ا
الناقصة من الكتل األخرى في القريب
الـعاجل".ورافقت اخملـاوف من انتشار
ـسـتــجـد الـعـمـلـيـة فــيـروس كـورونـا ا
االنــتـخـابـيـة.وأعــلـنت وزارة الـصـحـة
اإلســرائــيــلــيــة االثــنــ ارتــفــاع عــدد
ـصابـ في إسرائيل إلى 12. وأقـيم ا
18 مــــركــــزا انــــتــــخـــابــــيــــا خــــاصـــة
لـإلسـرائــيــلــيــ اخلـاضــعــ حلــجـر
صــحي في مــنــازلـهم والــبــالغ عـددهم
ن 5600 شـــخـص وبــيـــنـــهم كـــثـــر 

زاروا دوال تفشى فيها الفيروس.
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يـشيـر اصـطالح "اإلسكـاتـولوجـيا Eschatology أو "األخـيريـة" إلى حـتمـيات
وهي –من غير أنها احملققة للنجاة التي ينشدها العالم أو النهاية ذاتها النهاية
يــأخـذ صــداه مــديــات حـاضــرة وظــاهــرة في غــيـر مــعــتــقـد ي ثمَّ- اجتــاه عــا
ـثل هــذا الـنـسق وإذ  بــاخـتالف الــشـعـوب وتــنـوع تــقـالـيــدهـا الـفــكـريــة وأمـة
فإنه قـائم بالـضرورة نـحى الالهـوتي التـفكـيـري رجاءً تـعتـمده الـشعـوب ذات ا
عـلى الزمـة وجـوديـة يـبـتـغي من خاللــهـا األفـراد حتـقـيق بـارقـة أمل تـسـهم في
أو عـدم اإلنــكـسـار بـإزاء األحــداث اجلِـسـام الـتي اخلالص الـذي يـفـرج عــنـهم

يجابهها اإلنسان في حياته العامة..
فإنَّ اإلسـكـاتـولـوجيـا تـسـتنـد إلى اإلنـتـظار في أدق وعطـفـاً عـلى الرؤيـة اآلنـفـة
ـنـصـوص عـلى مــوثـوقـيـتـهـا عـنـد ـقـوالت ا بـوصـفه عــقـيـدة أنـتـجـتـهــا ا صـورهِ
ة أو أنّه نـتج جراء عدم قـدرة الشـعوب البـدائية الـقد ياً الديـانات السـائدة عـا
- وهي  –في احلـالت عـاصـرة على مـواجـهة سـطـوة الويالت الـقـدرية ـا ا ور
ـكن أنْ يـحـقق عن طـريق أو مـا  لـعل من أهـمـهـا: األمل دت جـمـالـيـات عـدَّة ولـَّ
ـبـتـغى أجـمل من الشيء حـتى غـدا انتـظـار حـصـول الشيء ا (آداب اإلنـتظـار)
فال شك فـي أنَّ الـــتــرقـب الـــذي يــحـــقـــقه ـــرء عـــلـــيه ذاته عـــنـــدمـــا يـــحـــصل ا
نـاهيك عن يحـفز مـدركات اإلنـسـان نحـو طائـفـة من األفكـار احملتـمـلة اإلنتـظـار
ا غيـر أن اإلسكاتولـوجيا  ثل تـرجيحاً إلمـكانية وقـوع األشياء التـوقع الذي 
لم يـسلم من رهـاناته حتمل مـن انتظـار جمـالي تتـضمن نـاجتاً فـكريـاً ومركـزياً
ـعـنى- جتعـل من اإلنتـظار وهي –بـهذا ا متـمـثالً بالـتـعويل الـتفـكـير الـشعـبـوي
ـا خلق اليأس في حالـة اإلعتماد على مـا يحكم عليه سبـباً في موت الزمن ور
ا يتضمن من تعـويل على اآلخر الذي يحقق ليصبح اإلنـتظار قبحيـاً  باخلـيبة

النجاة..
رض ـنـتـجـة  ا ومن خالل اسـتـدعاء احلـديث عن فـايـروسـات كـورونـا الـوبائـيـة
ـكن عدَّ الـنـهايـات التـي يأتي بـها مـعـتقـد األخـيريـة مآالتٍ عـدي كـوفـيد-19 ا
تسارعة فبعد اإلصابات ا بنحو مـا إلنتـهاء التعويل على النماء في قـبالة الفناء
ــتــقــدم في والــعـــالم ا ســريع الــتــطــور مـــثل شــرق آســيــا الـــتي غــزت الــعــالـم
وقـــد تــــتـــفــــشى فـي الـــقـــارة والــــعـــالـم الـــنــــامي في الــــشـــرق األوسـط أوربـــا
لـتـتجـاوز تـغـطـياتـهـا مـسـتوى ـاكـنـة اإلعالمـيـة بـقـلق عـارم أصـيبت ا الـسـمـراء
ؤكدة بـإحصائيات مـنها إلى الوثائـقيات ا وجهة غـالبا في األزمات الدعـايات ا
وهــو مــا ســبب هــلــعــاً ي في رعب مــتــزايـــد كــمــا غــدا الــرأي الــعـــا خــطـــيــرة
ـنازل أو صـاحب حمالت الـوقايـة من أعراض الـوباء عـبر احلـجر في ا واسـعاً

شافي العامة.. ا
وعـلى الرغم من اإلجراءات اإلحـترازية الـتي ضربت الـسياحـة الدينـية في عدد
وإيران التي ألغت كالعربية الـسعودية التي أوقفت اعتـمار بيت الله من البـلدان
وغـلق بـعض ـقـدســة فــضال عن حـظــرهـا جتـمــعـات األمـاكـن ا صالة اجلــمـعـة
إالّ أنَّ الـبنى الثـقافيـة لتلـقي هذا الرعب اإلعالمي ـقدسة فـي العراق العـتبات ا
ال تنضج عندها طروحات اخلالص وثوق من وجود الوباء رسمياً وا الصاخب
من خالل اإلنتـظار في الـوصول إلى سـبل الـرجاء واإلنـفالت من إرادة األقـدار
بـالقدر الذي يبدد إمكانية الشعور الذي حـتمته الرؤى األخيرية اإلسكاتولوجية
ومن ثم نهايـة التعويل- بوصفه سلوكاً جمعياً نـحو اإلعتقاد بنهاية العالم بذلك
- بـاإلعـتـمـاد عـلى اخملـلص الـتـكـنـولـوجي الـذي خُـلِـقتْ من خـالله الـبـيـئة واعـيـاً
ـسـلم ـألـوفـة أو ا لـكن اخملـيـال اجلـمـعي إلنـتـاج األفـكـار ا بـنـحــو ظـاهـر اآلمـنـة
ـرجو اعتـمادهـا في اليقـ اإلسكـاتولوجي بنـجاعـتها يـوظفُ وسيـلة اإلنتـظار ا

ثالية الفاضلة.  أمالً يتوسله من أجل غاية حتقيق ا
من جنسه وأسقط عليه عول عـليه إال أنَّ مسـتوى التفكير الـشعبي الذي خلق ا
جعـلتْ من آليات ـأمولة بـتكرات الـعالجية ا أو اعتمـد على ا مواصـفات خارقـة
كن أنْ يحدث مـعها اإلتكاء على بـنحو ال  عول عليه تفـكيره محدودة بحـدود ا
ا يـتـبادر إلى ذهـن القـار إشكـاالً يـتمـثَّل في: أنَّ اإلتـكاء ولـر طـلق الكـمـال ا
لموسة في ويستدعي اآلليات ا عـلى مطلق ليس حالً في ظل عالم مادي وتقني
وال شك في أنَّ مثل حتقيق احللول الناجعة للمشكالت التي يعاني منها البشر
ــوضــوعـيــة بــاإلســتـنــاد إلى ضــرورة إيــجـاد هــذا اإلشـكــال يــأخـذ وجــاهــته ا
غير أنه من الـضروري أنْ نُشـيرَ إلى قرينـة مهمـة ومنطـقية- في الوقت احللـول
بالنسبـة للخالص والسعي إلى اخلالص ذاته- تـتمثل في عدم تقـاطع األمرين
ــكن الـقـيـاس عـلى ـمـارسـات الـسـلــوكـيـة الـتي  وفي ذلـك حلـظـنـا في بـعـض ا
ـكن اإلتـكـاء على ُـنـشئ الذي  أن ثـمـة رجوعـاً إلى ا ظواهـرهـا أنـثروبـولـوجيـاً
وأدلّ ما يـبرهن ذلك اإلبـتهاالت قدرتـه في جتاوز تلك احملـنة اإلنـسانيـة الكـبرى
وعلى راغـبةً في اخلالص من تـلـكم اخملاطـر سـلمـة التـي مارسـتهـا الشـعـوب ا
الـرغم من حـاكـمـيـة اإلسـتـعـانـة بـالـتـطـور الـتـكـنـو- طـبي فـي مـعـاجلـة الـظـاهرة
التي الزمـتْ تفشي غيـر أنَّ أخيـرية الـتعويـل باتتْ ضـرباً من الوسـائل الوبـائيـة
لتـغـدو حالً مـفتـرضـاً أو نـبوءةً بـنـهـاية الـتـعويـل نتـيـجة ـرضـيـة هـذه الـظـاهرة ا

صدمة كورونا.

UDš«∫ رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيام نتنياهو وإلى جانبه عقيلته سارة خالل خطاب أمام مؤيدي حزبه

{ الـــقــدس (أ ف ب) - يـــبــدو رئــيس
الـوزراء اإلسرائيـلي بنيـام نتـنياهو
فـي مـــوقع قـــوي يـــتـــيـح له تـــشـــكـــيل
ــقـــبــلـــة عــلـى الــرغم من احلـــكــومـــة ا
اتــهــامـات له بــالـفــســاد ومـثــوله أمـام
احملـكمـة بعـد أسبـوع وذلـك بعد أن
أشـارت الـنـتـائج األولـيـة لالنـتـخـابات
الـى تــقــدمه بــوضــوع عـــلى مــنــافــسه
اجلـنـرال السـابق بيـني غانـتس.وعلى
الـــــرغم مـن عــــدم صــــدور الــــنـــــتــــائج
الــنـهـائـيـة لـالنـتـخـابـات الــتـشـريـعـيـة
الـثالـثة خالل أقل من عـام والتي جرت
اإلثـن إال أن حـزب اللـيكـود اليـميني
شـهـد ما من يـتـصـدر على مـا يـبـدو ا
شـأنه أن ينـهي اجلمـود السـياسي في
الـــدولـــة الـــعـــبــريـــة.وأعـــلـــنت جلـــنــة
ـركزيـة صـبـاح الـثالثاء االنـتـخـابـات ا
أنــهـا اسـتـكـمــلت فـرز أكـثـر من 90 في
ـئـة من األصـوات.وبـحـسب الـلـجـنة ا
ئة من حـصل الليـكود على 29,3 فـي ا
ـــــئــــة األصـــــوات مـــــقــــابل 26,3 فـي ا
لـتـحـالف "أزرق أبـيض" بـزعـامـة بـيني
غـــانـــتس.وتـــعــني هـــذه األرقـــام بــأنه
ووفـقا للـنظام االنـتخابي اإلسـرائيلي
يـحصل الليكود على 36 مقعدا مقابل
كن  32مـقـعـدا للـتـحالف الـوسـطي.و
لـنتـانيـاهو أن يـعول عـلى مـجموع 59
مـقـعـدا بـاحتـسـاب حـلـفائـه في أقصى
تـديـنة الـيـم واألحـزاب الـيهـوديـة ا
مـا يـجـعـله يـحـتـاج الى مـقـعـدين فـقط
ــانــيـة لــلــحــصــول عــلى غــالــبــيــة بــر
وتـــشــكــيل احلــكــومــة.وتــعــتــبــر هــذه
الـنتائج األفضل التي يحـققها الليكود
عـلى اإلطالق في عـهد نـتانـياهـو الذي
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{ طــهـــران (أ ف ب) - بــعـــدمــا دفع
ــنــزل ايــامــاً طــويــلـة االنــعــزال في ا
خــوفـا مـن تـفــشي فــيــروس كــورونـا
ـستـجـد ابـنـتهـا إلى حـدود الـكـآبة ا
قــــررت والــــدة بـــارمــــيـس هـــاشــــمي
اصـطــحـابــهــا إلى الـســوق رغم عـدم
امــــــتالكـــــهــــــمـــــا ســـــوى كـــــمـــــامـــــة
واحـدة.وبـالــرغم من خـشـيــتـهـمـا من
ــــرض خـــــرجت األم اإلصـــــابــــة بـــــا
وابنتها البالغة 13 عاما للتجول في
شوارع وسط مـدينـة طهـران الهـادئة
عـــلى غـــيـــر عـــادة في وقت أعـــلـــنت

السـلطات ارتـفاع حـصيـلتي الـوفيات
واإلصــــابــــات بــــفــــيــــروس كــــورونـــا
ـدارس مغـلـقـة في إيران سـتـجـد.وا ا
في إطـار الـتـدابـيــر الـرامـيـة إلى كـبح
الـتـفــشي الـســريع لـفـيــروس كـورونـا
ستـجد الذي بـلغت حـصيلـة وفياته ا
في اجلمـهوريـة اإلسالميـة اإلثن 66
حالة من أصل أكثر من 1500 إصابة.
وهي أكــبــر حــصـيــلــة وفــيــات خـارج
الــــصــــ حـــيـث ظــــهـــر الــــفــــيـــروس
أوال.وتقـول شاهـبـار والدة بـارميس
"األمـر في غـايـة الـصـعـوبـة بـالـنـسـبة

ــكــنــني أن أســتــقل ســيـارة لــنـا. ال 
أجرة أو حـافـلة نـقل مشـتـرك للـذهاب
ــــتــــني إلى مــــكــــان مــــا حــــتى وإن آ
ـنـزل البـالـغة قدمـاي".وتـضيـف ربة ا
45 عاما "ابنـتي أصيبت بـاكتئاب في
نـزل لـذا اصطـحـبـتهـا إلى الـسوق ا

لرفع معنوياتها".
WIzU  WŽdÝ

وتقـول شاهـبـار لوكـالة فـرانس برس
"إنـــهـم (األطـــفـــال) ال يــــذهـــبـــون إلى
دارس وهم خائفون من الفيروس" ا
.تمر خـلفـها سيـارات وحافالت ركاب

بارميس بامتعـاض من خلف الكمامة
ـنـزل وعـدم الـقـيام "عـليـنـا أن نالزم ا
ـــكــنـــنـــا أن نـــلــتـــقي بـــأي شيء. ال 

أصدقاءنا ولم نعد سعداء".
تـحـدة عن فرض وأعلـنت الـواليـات ا
عـقـوبــات عـلى 13 كـيــانـا وشــخـصـا
أجنبـيا في الـص والعـراق وروسيا
وتـركيـا لـدعـمـهم بـرنـامج الـصواريخ

اإليراني.
وقـالت وزارة اخلــارجـيــة األمـريــكـيـة
امس إن (هـذا اإلجـراء تـضـمن فـرض
عـقـوبـات جـديــدة عـلى ثالث شـركـات
صــيــنــيــة ومـواطـن صــيـنـي وشــركـة
تركية). وأضافت الوزارة في بيان إن
(الـصـيـني يــدعى لـو ديـنغ وين وأنه
شـــارك أيـــضـــا في تـــزويـــد بــرنـــامج
واد حساسة. األسلحة الباكستاني 
وقالت إن العقوبـات ستتضمن فرض
ــشـــتــريـــات اخلــاصــة قــيـــود عــلـى ا
بــــاحلــــكـــومــــة األمــــريـــكــــيـــة وعــــلى
ــسـاعــدات احلــكـومــيــة األمـريــكــيـة ا
والصادرات). وذكـر البـيان أن (فرض
هـــذه اإلجــراءات يـــؤكـــد أن بــرنـــامج
الصواريخ اإليـراني ما زال مـثار قلق

كبير من انتشار األسلحة). 
وقـال إن (فـرض الـعقـوبـات عـلى تـلك
الــكــيـــانــات األجــنــبــيـــة يــتــوافق مع
جــهــودنــا الســتـخــدام كـل اإلجـراءات
ـنع إيران من تعزيـز قدراتها تاحة  ا
الـــصـــاروخــيـــة)ولـم يــذكـــر الـــبـــيــان
تـــــفــــاصـــــيـل عن األهـــــداف األخــــرى
لـلـــــــــعــقـوبــات ولـكــنه قــال إن (هـذه
اإلجـراءات جــاءت نـتــيـجــة مـراجــعـة
ــــوجب قـــانـــون دوريــــــــــة جتـــرى 
حــظـــر االنــتــشـــار الــنــووي اخلــاص

بإيران وكوريا الشمالية وسوريا).

الركاب.ويقـول جامشيـدي الذي يعمل
سـائــقـا لــسـيــارة إجـرة "إن الــشـوارع
خالـية" بـينـمـا يتـناول زمالؤه وجـبة
طعـام ويـتبـادلـون الطـرائف.ويـضيف
"يقتـضي عملي أن... أنـقل الناس إلى
حــيث يــريــدون لــكن أحــدا ال يــغــادر
منزلـه للذهـاب إلى أي مكـان" متـابعا
"إذا اســـتـــمـــرت األوضــاع عـــلـى هــذا
الـنحـو لن يـكـون لـديـنـا مـا يكـفي من

ال لشراء الطعام.  ا
البارحة كسبت القليل واليوم لم أحظ
بأي راكب إلى حـد اآلن".ويـقول حـامد
بـايــوت بـائع الـعــصـيـر قــرب سـاحـة
بيعات تراجعت بنسبة 80 ونك إن ا
ـئــة مـنـذ تــفـشي فــيـروس كـورونـا بـا
ـاضي عـلى الرغم سـتـجد الـشـهر ا ا
من اخلطوات التي اتّـخذتهـا قطاعات
األعـمــال لـطــمــأنـة الــزبـائن.ويــضـيف
"نــــحن نــــعــــقّم كـل شيء ثـالث مـــرات

يوميا.
‰U×  ‚öſ«

 لـكن الـنـاس مـرعـوبـون وال يـشـتـرون
ـا شـيـئـا".ويقـول الـبـائع بأسى "إذا منّ
اسـتـمـرّت األوضـاع عـلى هـذا الـنـحـو
ســنـفــلس وســيــتــعـ عــلــيــنـا إغالق

محلنا".
وبدال من برامجه االعتـيادية الشديدة
اجلـديــة يــبث الــتـلــفـزيــون الــرسـمي
اإليراني بـرامج ترفـيهـية في مـحاولة
لــتـســلـيــة الــشـبــاب الـذيـن يـشــعـرون
اضـية بث ـلل.في األيام الـقلـيلـة ا با
الـتـلـفـزيـون الــرسـمي أشـرطـة فـيـديـو
ـواقف مــضـحــكـة مـصــورة مـنــزلـيـا.
واإلثــنــ عــرض رســومــا مــتــحــركــة
ومـقــتـطــفـات من فــيـلم "ذي ريــفـنـنت"
(العائد) لليوناردو دي كابريو.وتقول
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مسـرعة بـعد انـطالقـها بـسرعـة فائـقة
مـن ســــــاحــــــة ونك إحــــــدى أكــــــبــــــر
الـتـقـاطـعـات في الـعـاصـمـة اإليـرانـية
التي تـشـهـد عادة زحـمـة سـير خـانـقة
في الــتــوقـيـت الـذي قــام خاللـه فـريق
فـــرانس بـــرس بـــجـــولـــته.في الـــوقت
نفسه كانت نسبـة التلوث التي تثقل
ـترامـيـة األطراف ـدينـة ا عادة عـلى ا
والـتي تضـم أكثـر من ثـمـانـيـة مالي
س ــكن  نـســمــة أقل من الــعـادة و
ذلك بــوضـوح والــفــضل يــعــود عـلى
األرجـح جـــــــــزئــــــــيــــــــا إلـى تـــــــــراجع
ـشهد بـيجمان االزدحام.ويدفع هذا ا
ــــهـــنــــدس الـــبــــالغ  38عـــامــــا الى ا
القـلق.ويـقول بـيجـمـان لفـرانس برس
رض أعـاق حيـاتنـا. نحن خـائفون. "ا
لــيــست هـــنــاك كــمــامــات وال ســوائل

تطهير للتعقيم.
كنهم الناس بحاجة إلى هذا لكن ال 
العـثـور عـليه".وأحلق تـفـشي فـيروس
كـورونـا فـي إيـران أضـرارا بــاألعـمـال
التجارية.ويقـول بيجمان إن عددا من
زمالئه في الـعـمل مشـتـبه بـإصـابـتهم
بالفيروس وقد طُلب منهم أن يالزموا
منازلهم.ويضيف "لقد أثر (الفيروس)
ســلـــبــا عـــلى شــركـــتــنـــا. بــاتــوا اآلن
يـقــيــسـون حــرارتــنـا كل صــبــاح قـبل

كتب". دخول ا
ــكـن رصــد مـــؤشــرات الـــتــبـــاطــؤ و
االقـــتـــصـــادي في شـــوارع إيـــران إذ
ـمـارسـة تـمـضي الــبـائـعـات الــوقت 
األلــعــاب عــلى هــواتــفـهـن ويــحـرص
عـمـال الـتـنــظـيف عـلى مـسح األبـواب
ــطـاعـم اخلــالـيــة من والــنــوافــذ في ا
روادها فيما سيـارات األجرة متوقفة
عــــلى قــــارعــــة الــــطــــريق تــــنــــتــــظـــر
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حـينـما اسـميه ( ابـو بلـند )  فـانقـليـل سـيعـرفونه.ولـكن حيـنمـا اخاطـبه :الفـنان

محمد فتاح..فان الكثيرين
جداً سـيعرفـون وجهـة اشارتي. بـدايات مـتواضعـة لتـعارفـنا . لـكنـها افضت الى

نتائج كبيرة اعتز بها.  ومع االقتراب منه وقائع احتدث
ا هو متاح..  عنها 

 } } } }
لم اتــعـرف بــشــكل مــبــاشــر  وعن قــرب  عــلى  الــفــنـان الــكــردي الــتــشــكـيــلي
ـبـدع..االسـتاذ مـحـمـد فـتاح .ولـكن..جتـمـعت قـطـرات من هـنا وهـنـاك  لـتـشكل ا
مـجـرى مفـضي لـنـهـر عالقـة حـمـيـمـة مـعه..والـبـدايـة كـانت من مـنـشـور لـلصـديق

االعالمي حسن عبداحلميد حول صداقته وعالقته مع هذا الفنان.
تقـد الكتـاب  وتصمـيم غالفه وجاءت مصـادفة اخرى. رجـوتُ الدكتـورة ابتسام
ـاً لكـتابـي (( اجراس الـذاكرة )) الـذي سيـصدر. اسمـاعيل قـادر ان تكـتب تـقد
. وفـي وقت الحق اقتـرحتْ عـلّي ان يـصمم وقامت  مـشـكورة  بـكـتـابة الـتـقد

غالف كتابي الفنان محمد فتاح . وافقتُ مسروراً على ذلك. 
ومن اشـارات عديدة  عـلمتُ ان الـدكتورة ابـتسـام هي سيدة
بـيـتـهـا  وان الـفـنان مـحـمـد فـتـاح هـو سـيـد الـبـيت نـفسه.

وكانت فرحتي مضاعفة. 
تقـد الدكتورة ابـتسام  ولـوحة الفنـان محمد تـستقران

ب صفحات
قبل. كتابي ا

بغداد
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اليـخـتـلف إثــنـان عـلى ان الـقـلق واخلــوف الـذي يـسـبـبه الــطـابـور اخلـامس الـذي
غرضة ومع عرفـناه منذ زمن الـنظام السابـق ومازال يعمل عـلى نشر الدعـايات ا
انـتـشار مـواقع الـتـواصل االجتـمـاعي ومـنهـا عـلى وجه الـتحـديـد الـفيـسـبوك راح
ابطال هـذا الطابور الـذي نتمنى من الـرقابة االمنـية احلكومـية متابـعتهم واصدار
اوامـر قـبض قـضـائيـة عـلى مـن ينـشـر اخـبـارًا مـلـفـقـة وكـاذبـة هـدفهـا بث الـرعب
واطن متعكزين على مايجري من تدهور امني واقتصادي وصحي والقلق ب ا
ـواطن وباهـتـمام االخـبار في بـعض الـدول ومنـهـا بلـدان اجلوار  وبـقـينـا يتـابع ا
التي تـرد من الص حـول الفايـروس اجلديـد الكورونـا الذي اودى بحـياة الكـثير
من مواطـنيـهم وسـؤعان مـاانتـقل الى دول شرق اسـيـا والبـلدان االوربـية واخـيراً
لينـتقل الى بعض الـدول العربـية ومنهـا بلدنـا العراق الذي اكـد باكتـشاف اصابة
ـواطن ايـراني كـان قـد دخـل احلـدود قـبل مـوعـد مـنع دخـول واحـدة في الــنـجف 
االيرانـي الى مدن العـراق واتخذ العـراق االجراءات الصحـية واالمنيـة للحد من
انتـشار الـفايـروس ولكن مع شـديد االسف ان الـطابـور اخلامس الـذي هو نـفسه
واد كان يـبث اخبار موت الفنان مرة واختفاء الوقود وارتفاع اسعاراخلضاروا
واطـنـ والـعوائل الـعـراقـية الـغـذائيـة  واخـبـار اخرى هـدفـهـا زعزعـة اسـتـقـرار ا
ـرة استغل الطابور اخلامس اصابة احد الوافدين الى النجف بالفايروس وهذه ا
وراح يكـتب على مواقع التواصل اخباراً ملفقـة وكاذبة ومفبركة والغريب ان احد
ـعـروفه راح ينـشـر عنـاوين عـلى صفـحـته اخلاصـة بـوصول االسـمـاء االعالمـية ا
الـفـايـروس الى بغـداد واخـر كـتب انه اكـتشف اصـابـات في مـسـتشـفى الـيـرموك
التي نـفى مديرهـا وجود اصابـات وهكذا يـحاول الطـابور اخلبـيث فبركـة االخبار
ليـحصل على اعـجاب وتعـليق على صـفحته اخلـاصة وهو مرض لـيس جديداً بل
كـان ومازال يـنـشـر البـعض اخـبارا مـلـفقـة وكـاذبـة ونتـذكـر اخبـار مـوت الفـنـان
النـجـوم وكيف تـسـببت بـقـلق لـذوي ومحـبي الـفنـانـ  نعم انه
الـطــابــور اخلــامس الــذي يـجـب ان نـتــصــدى له ونــكــشـفه
وماعـلينا اال ان نتـخذ احليطـة واحلذر وااللتزام بتـعليمات
الـصـحـة الـتي تـرشـدنا كـيف نـقي انـفـسـنـا وعـوائـلـنا من
الفـايـروس وحـان الوقت لـلـتـخـلص من فايـروس الـطـابور

اخلامس وفضحهم وكشفهم.


