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تــغــيـر الــعـالـم كـله فـي سـاعــات ال تـوجــد دولــة تـثق
باجراءات دولة أخرى  وليس هناك حل سوى العزل
وغــلق احلــدود وتـعــطــيل مــسـارات احلــيــاة الـعــاديـة

وفعالياتها  والصمود الداخلي لتقليل اخلسائر.
ــنـــكــوبــة بـــاحلــروب واالوضــاع  الـــدول الــعــربـــيــة ا
ــتــرنــحــة ــضــطــربــة واحلــكـــومــات ا الــســيــاســيـــة ا
لـيشيـات التي حتكم ربع عـدد بلدان الـعرب وتؤثر وا
في أوضاعـهـا من الـعـراق الى ليـبـيـا ومن الـيمن الى
سـوريـا  ال تـزال ال تفـكـر كـمـا يفـكـر جـانب آخر من
العالم ازاء الكارثة الوبائية التي حلت على الكوكب.
 تـلك الـبـلـدان الـعـربـيـة اعـتـادت عـلى الـتـردي في كل
شيء  وهي تـنتـقل من سيء الى أسوأ  لـكن العالم
ـتـقـدم الـذي خدم الـبـشـريـة بـالـتـكـنـولـوجـيـا والـطب ا
والــصـيـدلــة والـعــلـوم  يـجــد نـفــسه أمـام انــهـيـارات
مفـاجئة نـقلته مـباشرة من الـقمم الى حدود الـسفوح
ـهــاوي لـلـعـيـان  لـذلك يـبـدو فـيـمـا تـلـوح الـوديـان وا

الرعب كبيراً والصدمة عظيمة.
في بـلــد مــثل الـعــراق  حتـدث وزيــر (الـصــحـة) عن
كارثة صحية موجودة في البلد قبل ان يظهر فيروس
كــورونــا الى الــســطح  واألمــور كــانت عــلى الــدوام
تـقـاتلـة بروح عـاديـة في نظـر احلـكومـات واحزابـهـا ا
ــنـــاصب بــوصــفـــهــا مــغــا طــائـــفــيــة قــذرة عـــلى ا
القطـاعيـات عائـليـة وحزبـية وخـارجيـة أيضـاً  وليس
واطـن الغذائي والصحي كونـها وزارات تضع أمن ا

عيشي والشخصي في األولوية. وا
ـسـؤول عن فـقـدان الـعـراق أبـسط امـكـانات مَن هـو ا
األنـظـمة الـصحـية الـناجـحـة  والبـلد لـيس محـاصراً
مـنـذ سـبـعة عـشـر عـامـاً ومـلـيـارات النـفط تـدخل الى
خزائـنه كل سنـة.هل جرى مـحاسـبة وزيـر صحة في
يـوم من االيــام عن غــيـاب رؤيــته حلـال الــعـراق عــنـد
وقــوع الـــكــوارث. وهـل تــفــرغ مـــرة واحــدة مـــجــلس
الـوزراء لـيـسـتـشـرف شـيـئـاً أبـعد مـن احملـافظـة عـلى

التوافقات واالمتيازات?
أي ســيـاسـي يـجـب أن يـلــقم فـي فـمـه حـجــراً اذا لم
يسـتطع ان يجيب عن  سـبب فشل النظـام السياسي
طــــوال عـــقــــد ونــــصف الـــعــــقــــد في بــــنـــاء مــــراكـــز
ومستشفيات متطورة جديدة في كل مدينة رئيسية. 
 وال نسـأل هنا عن مـدن فقـدت مسـتشفـياتـها الـعامة
الكـبيـرة في حـروب داخلـية وال ذكـر إلعـادة إعمـارها

حتى اللحظة.

عــشـر قـصص ال غــيـر; ضــمـتـهــا اجملـمـوعــة الـقـصــصـيــة (قـطـارات تــصـعـدُ إلى
عذَّبـ في عربات أو محـطَّات القطار السمـاء) تدور أحداثهـا وصراع أبطالـها ا
قـصص تنـتمـي إلى السـرد اخلاطف الـذي يصل نـحو غـاياته ورسـالته اإلنـسانـية
ـثيـرة كـأنَّ الـقصص وجـزة واحملـلّـقة بـاإلشـارات ا من خالل اجلـمـلة الـسـرديـة ا
العشر برهافة خطابها السردي وإيجازها العميق تُحاكي وتواسي بعضها حتى
تأللئ حول عنق القصة القصيرة التي تكادُ تفقد بريقها في يكتمـل عقد السرد ا
نـا العـربي لوال حـضور هـكذا قـصص رصيـنة ومـاتعـة في آنٍ واحـد. وبقراءةٍ عـا
فـاحـصةٍ لـهـذه الـقـصص جنـد في أوّل قـصـةٍ والـتي حـمـلت عـنـوان (حتت سـماء
الـقـبَّـعـات) رشـاقـة احلوار الـذي يـجـري بـ شـخـوصهـا إذْ تـسـتـلـهم فـكـرتـها من
االغـتـراب الروحي لإلنـسـان في منـفاه; وهي تـنـاور بالـكالم وحتـاول التـملّص من
األوجـاع مثل عـصب مـلـتهب في ضـرس مـنـخور! فـالـقـبَّعـات تـمأل مـقاعـد عـربات
غـترب ولكن ليس هنـاك ثمة رؤوس أو أجساد القطـار أمام أنظار بطـل القصة ا
كـأنَّ عـربـات الـقـطـار مــزدحـمـة بـاألشـبـاح الـتي ال ديـدنَ لـديـهـا سـوى تـوبـيخ ذلك
الــغـريـب وسـؤاله بــإحلـاح: أين قــبـعــتك? (ظــلَّتْ عـيــنـاي تــرقـبــان الـصف الــطـويل
ـقـلـوبـة بتـمـوّج مـثـيـر ومـتـناغـم على ـتـدلـيـة وا ـنـحـنـية وا ـتراص مـن القـبَّـعـات ا ا
ــغـتــرب عن هـؤالء الــنـاس ـقــاعــد) وهي إشـارة واضــحـة عــلى اخـتـالف هـذا ا ا
وروثه الـشرقي فهـو الوحيـد الذي ال يـضع قبعـة على رأسه بل هو واالحتفـاظ 
الوحيـد الذي يحتفظ برأسه ب حشود الناس في عربات القطار إذْ كان اجلميع
يضعـون القبَّعات على رؤوس وهمية في الواقع.أما في قصة (العراقي الذي حرَّر
لنـدن) وهي من القصص التي اجتمعت في أحداثها اإلثارة واأللم والقلق والنزعة
اإلنسانـية حيث تنـاط إلى الجئ عراقي يعمل في سـكك احلديد مهـمة خطيرة من
قـبل نـقــابـة الـعـمّــال أال وهي إيـقـاف حـركــة الـقـطـارات بـرمــوز سـريَّـة إعالنـاً عن
إضراب عمّـال القطارات لـكن الكاتب فاحت عـبد السالم لم يتـرك البطل في دائرة
ـهـمة الـتي حتتـاج إلى قدر كـبـير من الـشجـاعة إنَّـما الـصراع حـول تنـفيـذ هذه ا
ـكـابــدة الـتي واجـهـتُه خالل يـأخـذنـا بــسـرد مـؤلم نـحــو مـعـانـاة هـذا الــعـراقي وا
همـة التي سيـقوم بـها بعـد ساعات التحـقيق معهُ وقـبوله كالجئ ونـكتشـف أنَّ ا
قـد سبـقتـها أكـثـر من مغـامرة شـجاعـة في العـراق حـيث نعـرف من تداعـياته أنَّه
شهد سـاعات الغـزو األمريكي يوم كـان يخدم في اجلـيش كجندي احـتياط وكيف
وت مع ثالثـة من رفـاقه ماذا نـفعل ال فـرَّ من وحـدته العـسـكريـة وتركـوه يـواجه ا
أحد هـنـا اجلمـيع هـربوا ثم يـأخذنـا عـبد الـسالم إلى مـغامـرة غيـر مـتوقـعة لـهذا
الالجئ ح يتـرك الستارة الثقيلـة تسقط مثل مقصلة عـلى جوقة من السياسي
ـسرح لـيـفـرَّ بعـدهـا من الـبالد لكن واجلـنراالت األمـريـكان كـانـوا يـقفـون عـلى ا
خاتمة الـقصة تدهشنا فبعد تنفيذ مـهمته اخلطيرة التي تتوقَّف على إثرها حركة
الـقطـارات فـي لـنـدن يعـود بـعـد دقـائق إلـى إدخـال رمـوز أخـرى تعـلـن اسـتـمرار
حركـة الـقـطـارات مـرَّة أخـرى وبـذلك يـنـتـصـر الـوازع اإلنـسـاني في أعـمـاق قلـبه
تكسرة) واحدة من أمتع وأوجع القصص التي وضميـره.وتبقى قصة (الرغبات ا
قرأتهـا خالل السـنوات األخيـرة فهي تسـلط الضـوء حول جنـدي يعود من جـبهة
ـوصل ويـرصــد الـكـاتب فـاحت عــبـد الـسالم بــلـغـة زاخـرة الـبـصــرة إلى مـديـنــة ا
شـقَّـة واإلحبـاط الذي كـابـدة وا ـواجع حركـة هـذا اجلنـدي ومـراحل ا بـاألسى وا
يـرافـقه بـغيـة احلـصـول عـلى مـركـبـة تـصل به إلى بـغـداد ومن ثم احلـصـول على
ـوصل وهذا يـعـني فـقدان يـوم من إجـازته التي حـافلـة أخـرى تنـقـله إلى مـدينـة ا
ـضي بـقيـة أيامـهـا ب غـرفـة نومه مع الـزوجة أو سـتنـتهي بـلـمح البـصـر حيث 
ـديـنـة غـيـر أنَّ الـذي لـم يـتـوقـعه في هـذه اإلجـازة هـو رؤيـة الــتـجـوال في سـوق ا
عشيـقته في أيـام اجلامـعة ويأخـذنا عـبد السـالم إلى عربات الـقطـار مرَّة أخرى
بـعـد أنْ يـتـفق اجلـنـدي مع الـعـاشـقـة الـتي أصـبـحت أرمـلـة; عـلى رحـلـة في غـرفة
خـاصـة بــالـقـطـار الـنـازل إلى بـغـداد لـكـن الـذي لم يـكن في احلـسـبـان أنَّ حـجـز
الغرفة يـكون للـعشيـقة مع أخيـها الصغـير في ح عـليه أنْ يتـسلل عنـد الساعة

الثانية عشرة ليالً إلى غرفتها في عربة العوائل..
- لكن كيف سأعرف أي الغرف غرفتك?

- سوف أطبق باب الغرفة على طرف منديلي األخضر هذا.
الحظـوا بـراعـة فـاحت عـبـد الـسالم بـرصـد أحـاسـيس اجلـنـدي في تـلك الـلـحـظات
ــطـرقـة (كـانت الــسـاعــة الـثــانـيـة عــشـرة مــثل قـرص نــحـاسي كــبـيــر يـصــطـفق 
رأسه.وتـراءت صورتـهـا وحيـدة تـنثـر شـعرهـا وتـفتح ثالثـة أزرار من قـمـيصـها
وتــكـاد يــدهـا تـفــتح الـزر األخــيـر لــيـهــدل ذلك الـقــمـاش الالمع ويــنـدفع نــهـداهـا
بقوة.يـرجتُّ القطار فـتنقـطع الصورة في خـاطره مثل موجـة تخمـد( في ح يسمع

امرأة عجوز تقول لزوجها:
- انتهتْ أعمارنا ولم تنته هذه احلرب.

يا لبالغـة هذه اجلمـلة التي كتـبها عـبد السالم والتي اخـتصرت بـشاعة احلروب
في ح كـان اجلنـدي يراقب الـباب الـداخـلي الفـاصل ب عـربة وأخـرى واندفع
ـنـديل األخـضـر مـثل رايـة عـلـى هدف نـحـو تـلك الـعـربـة الـتي يـلـوح فـيـهـا طـرف ا

محرَّر; كان يقطع العربة بخطوات واسعة..
نوع الدخول. - قف أين ذاهب? 

تـمـتم:  - حـتـى لـو ركـبـنـا قـطــاراً واحـداً.. لن تـتـحـقق
األمنية!

تكـسرة على باب مـغلقة هكذا تـنتهي قـصة الرغبـات ا
يـلــوح مــنــهـا مــنــديل أخــضــر وهـكــذا ســنــجــد بـاقي
القـصص وهي تـبرعُ في إغواء الـقار لـكي يركب في
قطـارات فاحت عبد السالم احمللِّقة إلى السماء بأجنحة

سرد أخَّاذ ومذهل.
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كـان حديث وزيـر الـصحـة العـراقي جـعفـر عالوي صريـحـا وصادمـا اثنـاء زيارته
للـسـيد حـسـ اسمـاعـيل الـصدر في الـكـاظمـيـة.فقـد صـرح عالوي بأن تـصـنيف
يـا هو مـتاخـر جدا وبـحسب تـعبـيره فهـو قريب من الـقطـاع الصـحي العـراقي عا
الصومـال.كان عالوي يتحدث عن ازمة فيروس كورونا ويطالب الصدر و الزعماء
ا تـتضمنه من ـساعدة في احلد من حـركة الزيارات الـدينية  الدينـي االخرين با
ـا يرفع احـتمـاالت انتـقال عـملـيات تـقارب هـائل ب الـناس من مـناطـق مخـتلـفة 
ـعـروف طـبـعـا ان الـزيـارات الـديـنـيـة وانـتـشـار الـفـيـروس بـصـورة شـديـدة. ومن ا
الـشيـعيـة في العـراق زيـارات ملـيونـية وقـد انطـلـقت احدى هم تـلك الزيـارات فعال
ـتـاحة له وهي زيـارة االمـام الكـاظم.وقـد حـذر الـوزير الـعـراقي بـأن االمـكانـيـات ا
ـرضى قـلـيـلـة جـدا وبـأن وضــعه صـعب جـدا اذ ان اي زيـادة كــبـيـرة في حـجم ا

ا حصل في ايران اجملاورة ستؤدي الى وضع سئ جدا قريبة 
رة مـنـاقـضـا لـلـنـبـرة الـتي حتـدث بـهـا قـبل ايـام عـنـدما اتـى حديـث عالوي هـذه ا
حتـدث عـما وصـفه بـنـجـاح وزارته وبـان تـعـامل الـعـراق مع فـيـروس كـورونـا كان
افـضل من تـعـامل بـريـطانـيـا وفـرنـسـا.قبل ذلـك طبـعـا اشـتـهرت عـبـارته اصـلـخـنا
ؤتـمـر الصـحفـي الذي اعـلن فيه عـن موقف الـعراق االول في أشارة في خـضم ا
مواجهـة الفيروس وعن اجراءات خلية االزمة في التعامل معه.وقد استمع اجلميع
ؤتمر من وصف لالجراءات بانها كالوات وما الى ذلك من الى ما دار قـبيل بدء ا
ناسبة فهو ر بها الوزير عالوي وبا مهازل. نـحن هنا ازاء مراحل عديدة متقلبة 
ليس وحيـدا في ذلك فاكبر القادة في اكـبر الدول تقلبـوا في مواقفهم في مواجهة
كـورونـا وعـلى رأسـهم الـرئـيس االمـيـركـي دونـالـد تـرامب الـذي خـفف من اهـمـيـة
الـفـيـروس في الـبـدايـة ثم عـاد لـيـصعـد من اجـراءات الـتـعـامل مـعه بـصـورة فـيـها
الـكثـيـر من رد الفـعل ومـحاولـة الـلحـاق بـالرأي الـعـام.لكن عالوي طـبـيب وقد اتى
ـنـصـبه عـلى اسـاس كـونه مـخـتـصـا.وهـنـا نـؤشـر انه مـنـصـب وزيـر الـصـحـة هو
تقـدمة وليس منـصبا تقنـيا فوزير الـصحة االميركي منصب سـياسي في الدول ا
احلالي مثال الـيكس ازار مـحام ووزيـر الصـحة البـريطـاني مات هـانكـوك مختص
فترض انه يعرف تماما في االقتصـاد.اما جعفر عالوي فهو تكنوقراط لذلك من ا
منـذ الـبدايـة عم يـتـحدث حـيـنمـا يـأتي االمـر للـتـعامل مـع فيـروس انـتشـر بـصورة
وبـائيـة حتاول البـشرية الـتعـامل معه وفهـمه. على اي حـال فبعـد مرحـلة اصلـخنا
بـاشارة ومـرحـلة الـعـراق افضـل من بريـطـانيـا وفـرنسـا وصل الـوزير عالوي الى
مرحلـة االعتراف بان العراق وقطاع اخلدمات الـصحية فيه هو اقرب في احلقيقة
الى الـصومـال.والصـومـال كمـا هو مـعروف مـعذور النه بـلد فـقيـر جدا وقـد عاش
بدون حكـومة او بحكـومة ضعـيفة ال تسـيطر سوى عـلى جزء من اراضيه.البد من
االقـرار بأن الـعـراق مر ايـضـا و على مـدى سـنوات طـويـلة بـظـروف امنـيـة صعـبة
جدا لكن مـوارده االقتـصادية هي اكـبر بـكثيـر من الصـومال ومن كثـير من الدول
اال انه لم يـعـرف بعـد طريـقـا حملاربـة الـفسـاد وسـوء االدارة.وهنـا نـتذكـر ان وزير
الصحـة السابق عالء العلوان قد استقال وهرب لعدم قدرته على مواجهة الفساد

في وزارته.
مرحـلة االعتراف بالواقع هي افـضل بكثير من مراحل
االدعاء.سيواجه العراق هذه االزمة ويتجاوزها واتمنى
ان اليتم ذلك بـخسائـر فادحة.لـكن ازمة الفـساد وسوء
االدارة ستـبقى مستمرة اذا لم تـكن هناك ارادة وطنية

واجهتها. شاملة 

{ كـابل - وكـاالت - في صـبـيـحة
يوم مشمس بـالعاصمـة األفغانية
كـــابـــل تـــقـــود مـــر مـــحـــمـــدي
البالـغة من الـعمر  30 عامـا عربة
تــعـمل بــالــطـاقــة الــشـمــســيـة في
ــديـــنــة لـــبــيع إحــدى ضـــواحي ا
شطـائـر البـركـر للـزبـائن اجلوعى
في إطار مـشـروع يـوظف عـشرات
الـنـساء فـي مهـنـة يـهـيـمن عـلـيـها

الرجال. 
وتقول الشابـة التي ترتدي عباءة
سوداء فـضـفـاضـة ونقـابـا يـغطي
وجــهــهــا ورأســهـا إن مـالحــظـات
حادة كانت تُـوجه إليـها في باد
األمـر عـنـدمـا بـدأت الـعـمل.وقـالت

مر (كـان النـاس يـسخـرون مني
: انظروا إليها ويضحكون قائل
إنـــهــا تـــعـــمل في الـــشـــارع. لــكن
الوضع اآلن يـتحـسن ويـشجـعني

الناس كثيرا). 
وأضــــــافت (يــــــهـــــتـف الـــــرجـــــال
لــتــشـــجــيــعـي اآلن ويــقــولــون إن

طعامنا لذيذ وصحي).
على شـروع عام  2018  وانطـلق ا
يد شـاب يُدعى فـرهد وجدي يـبلغ
من العمر  27 عاما وُلـد في مخيم
لالجـئ بـبـاكـستـان وتـعـمل لديه
عــربــة اآلن  50 امــرأة يـــقــدن  25 

لألطعمة في كابل. 
ويأمل وجدي في تـوسيع جتارته

لتضم  100عربة هـذا العام. وقال
(عـنـدمـا عـدت إلى أفـغـانـسـتـان...
رأيت الــنـســاء يُــعـامــلن مــعـامــلـة
ســيـــئــة بـــشــدة لـم يُــســـمح لــهن
بــــالـــتــــجــــارة ولم يُــــســـمـح لـــهن
الي ويُستبعدن من باالستقالل ا
الـــــــفــــــرص االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة

واالقتصادية). 
وأضاف في تصريح (بالنسبة لي
كــانت هــذه هي نــقــطــة االنــطالق
لــــــعـــــمـــــلـي من أجـل الـــــنـــــســـــاء
األفـــــغـــــانـــــيـــــات ألنـــــني أرى في
األفـغانـيـات مـوردا بـشـريـا كـبـيرا
ـــهــارات يــنـــبـــغي... تــزويـــده بــا
ـــعــرفـــة حــتـى يــتـــســنـى لــهن وا

اإلسهام بقـدر متساو في الـتنمية
االقتـصاديـة ألفغـانسـتان ومـثلـها
في ذلك مــثل الــكــثــيــريـن عــبـرت
مر عن قلـقهـا من احتـمال عودة
ــتـــشــددة إلى حــركـــة طـــالــبـــان ا

السلطة.  
وكــــانت احلــــركـــة حتــــظــــر عـــلى
النسـاء التعـليم والعـمل ومغادرة
نزل إال بـرفقـة محـارمهـا الذكور ا
وذلك خالل تـــولـــيـــهــا احلـــكم في
البالد من عام  1996 إلى عـــــــــام
 وتقول احلركة إنها تغيرت 2001

وستسمح للنساء بالعمل.
وقالت مـر (هذا الـعمل ضروري
بـالـنـسـبة لـنـا... في رأيـي يـنبـغي

على طالبان عـدم التدخل في عمل
الــنــســاء ألنه ال يــوجــد فــرق بـ
كن لـلجـميع الرجـال والنـسـاء و

العمل لتحس احلياة). 
وقــالت بــيـنــظــيــر مــوسـوي وهي
شـابـة تــبـلغ من الــعـمـر  21 عـامـا
وتـوقـفت لـطــلب شــــطـيـرة بـرجـر
من مــــر (إنـــهـــا تـــتــــفق مع مـــا

تقوله).
وأضــــافت (عــــنــــدمـــا رأيـت هـــذه
السيدة تعمل وتبيع البركر للمرة
األولى شـعـرت بـسـعـادة غـامرة...
على الـنساء األفـغانـيات االعـتماد
عــلى أنــفــسـهـن وحل مــشــاكـلــهن

باستقاللية).

{ بـاريس- (أ ف ب):  يـتـرك فـيروس
ــسـتـجــد بـصـمــته عـلى كل كـورونـا ا
نواحي احلـياة فـدول بأكـملـها شلّت
وأغــــلــــقت حــــدود كــــمـــا تــــبــــاطـــأت
دارس أقفلت ية وا االقتصادات العـا
أبوابها. ويطرح كل ذلك تساؤالً حول
األثـر الــذي تـخــلّـفه األوبــئـة الــكـبـرى
كـاالنــفـلــونـزا اإلســبـانــيـة عـام 2018
والـطــاعـون األسـود في الـقـرن الـرابع

عشر على اجملتمعات.
ورغم أن أوروبا في القـرون الوسطى
ـيـة وبـعـد خـروجـهـا من احلـرب الـعـا
األولى تـــخــــتـــلف كـــثـــيــــراً عن عـــالم
ومـــجـــتــــمع الــــيـــوم في ظـلّ وســـائل
ة إال أن الـتواصل واالنـتـرنت والعـو
انـتـشـار وبـاء يـشــكل دومـاً امـتـحـانـاً
جملـــتــمع وحــقــبـــة كــمــا يــرى مــؤرخ
الــعــلــوم لــوران-هــنــري فــيــنــيــو من

جامعة بورغوني الفرنسية.
ويــوضح أن الــوبـــاء يــهــدد الــروابط
االجـتـمـاعـيـة ويـطـلق الـعـنـان لـشـكل
خــفي من حــرب أهـلــيـة يــكــون فـيــهـا

اجلميع حذراً من جاره.
رحلـة يظـهر ذلك ويضـيف في هـذه ا
عـقـولة ألشـخاص ـشـاهد غـيـر ا في ا
تاجر على آخر حزمة يتدافعون في ا
ـراحــيض  والــوضع أكــثـر مـن ورق ا
مـأسـويـةً في إيـطـالـيـا حيـث يـضـطر
األطــبـاء الى اخـتـيـار مـريض إلنـقـاذه
ـعـدات بــدالً من آخـر بـســبب نـقص ا

كما يحصل في زمن احلرب.
UO½œ W U

أحـدثت األوبــئـة الــكـبــرى خـصــوصـاً
تـغـيـيـراً في أنـظـمـتـنـا الـصـحـيـة كـما
ـوغرافي ؤرخ واخلـبيـر الد يلـحظ ا
بــاتـــريـــيس بـــوردولـــيه مـن مـــدرســة
الــــدراســـات الـــعــــلـــيـــا فـي الـــعـــلـــوم
االجــتــمـاعــيـة فــقـد أنــتــجت مـفــهـوم
احلــجـر الــصـحي وابــتــكـار أســالـيب

للتعقيم.
ويشـير عالم اجلـغرافيـا فريدي فـينيه
من جامعة بول فاليري في مونبيلييه
ـــــســـــمــــاة إلـى أن االنـــــفـــــلـــــونـــــزا ا
بــاالســبـانــيـة الــتي انـتــشـرت أواخـر
ـيـة األولى كـان لـهـا أثـر احلــرب الـعـا

هيكلي على تاريخ الصحة.
ي احلــديث أنــتج هــذا الــوبــاء الــعــا
الـذي قـتل  50 مــلـيـون إنــسـان حـالـة
ــيــة وعي لــضــرورة وجــود إدارة عــا
ــعــديــة وأنــشــأ خملــاطــر األمــراض ا
جـيالً من األطبـاء الـشبـاب اخملتـص

بالفيروسات.
من نــاحـــيــة أخـــرى وعـــلى صــعـــيــد
الـسـلوك أدى إلـى خلق حـد أدنى من
ـســافـة بــ األشــخـاص تــفـوق في ا
اجملـتـمعـات الغـربـية مـا هي عـليه في
اجملــــتـــــمــــعــــات األخــــرى بــــحــــسب

بوردوليه.
عــنـد انــتـشــار األوبـئــة أيـضــاً هـنـاك
ـؤرخ دائــمــاً كـبش فــداء وفق هــذا ا

الفـتــاً إلى أنـنــا شـهــدنـا مـرحــلـة كـره
جتــاه الــصـــيــنـــيــ مع بـــدء ظــهــور

الوباء.
خالل مرحلة وباء الـطاعون الذي غزا
أوروبــا في الـعــصــور الــوســطى بـ
عـامي  1347و 1351 بــات الــســكـان
اليهود هدفاً لهجمات وأحياناً مجازر
كــــــــمــــــــا حــــــــصـل عـــــــام  1349 في
ســتـراسـبـورغ حــ حـرق نـحـو ألف

يهودي.
قادت مراحل انتشار الطاعون الكبرى
إلى ردود فــعل ذات طــابع أبــيــقــوري
ـعـنى الــبـحث عن الـلــذة واسـتـبـاق
األمور وصرف األمـوال بدون حساب.
ويشـير الـباحثـان وليـام نافي وأندرو
سـبــايــســر في كــتــابـهــمــا الــطــاعـون
األسـود  1730-1345 إلى أن الناس
ـراحل اختـاروا التوجه إلى في تلك ا
الهي واحلــانـات وعـاشـوا كل يـوم ا

كما لو أنه األخير.
وعلى العكس اختار آخرون االبتعاد
عن العالم كما يورد الكاتب اإليطالي
بوكاتشيو  1375-1313 الذي يروي
في كـتابـه الديـكـامـيـرون (الـكـومـيـديا
البشرية) كيف حجر عشرة فلورنسي
أنفسهم طوعاً خارج فلورنسا هرباً من

الطاعون.
„d²A  ÃU²½

يـشــيـر لـوران-هــنـري فـيــنـيـو إلى أن
األوبـئة نـتـاج مـشـتـرك بـ الـطـبـيـعة
ـــيـــكـــروبــات واجملـــتـــمـــعـــات بـــ ا
والـبـشـر.اجلـراثيم ال تـصـبح خـطـيرة

إال في ظروف معينة.
هـكــذا غـزا الــطـاعــون األسـود أواخـر
القرن الـرابع عشر أوروبـا التي كانت
ـــبــادالت مـــزدهـــرة وكـــانت فـــيـــهـــا ا
ــدن مـزدحــمـة الــتــجـاريــة كـثــيــفـة وا
ورحالت االســتــكــشــاف في ذروتــهــا

بحسب فينيو.
اســتـفـاد الـطـاعـون من هـذا االزدهـار
ووضـع حـداً له وأعــلن نـهـايــة نـظـام
الــعـبــوديـة الــذي قـام عــلــيه مـجــتـمع

القرون الوسطى كما يشرح فينيو.
ويــــوضح فــــريــــدي فــــيــــنـــيـه أنه في
عــــــــام  1918كـان لـوباء االنـفـلـونزا
نـتـائج اقتـصـادية كـانت ضـئيـلـة جداً
قـارنة مع آثـار احلرب في الـنهـاية بـا
في أوروبــــا.وهــــذا اســــتــــثــــنـــاء ألن
القـاعدة العامـة تقوم عـلى ان لألوبئة
آثــار اقـتــصـاديــة هـامــة فــهي تـوقف
بادالت وتعيد تـوجيه التجارة نحو ا

سبل أخرى وفق بوردوليه.
في القـرون الـوسطى من احملـتمل أن
تكرر يكون انـتشار أوبـئة الطاعـون ا
و توسط قد أسهم في  في حوض ا
مدن شمال أوروبا بحسب بوردوليه.
تكررة ويضيف ان األزمات الصحية ا
في الصـ اليوم مـركز التـصنيع في
الـعـالم قـد حتـفـز عـلى تـنـويع مـواقع

اإلنتاج والتزويد في العالم.
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جنح عـلماء صينيون وأميركيون في
فــهم طـــريـــقــة مـــهــاجـــمــة فـــيــروس
ستجد اخلاليا البشرية (كـورونا) ا
ـا قـد يـسـهم في و«اخـتـطـافـها ?«

إيجاد طريقة للتصدي له.
واســتـــخــدم بــاحــثـــون في جــامــعــة
ويسـتـلـيك الـصـيـنـيـة في هـانـغـتـشو
وجـامعة تكساس األميركية مجهرا
إلــكـتــرونــيـا شــديــد الـدقــة بــوسـعه
الــتــقـاط صــور ألصــغـر اجلــزيــئـات
احلــــيـــويــــة لـــفــــهم كــــيف يــــهـــاجم
(كـورونــا) اخلاليــا.وإلحـداث ضـرر
في جـسم اإلنـسـان فـإن الـفـيـروس
قـادر عـلى مهـاجـمـة اخلاليـا بـهدف
إنتاج نسخ من نفسه وتكوين خاليا
جـديدة تدمر اخلاليـا البشرية وفق
الـدراسة التي سلطت عـليها الضوء

شــبــكـة (فــوكس نـيــوز) اإلخـبــاريـة.
ووجـــد الـــبـــاحـــثــون الـــصـــيـــنـــيــون
واألمـيـركيـون أن الـفـيـروس اجلـديد
ط يـشبه إلى حد ما كـوفيد  19 له 
فـيروس (سارس) الـذي تفشى ب
عـــامي  2002و 2003 بـــاســـتـــثـــنـــاء
بــعض االخــتالفــات في األحــمــاض
األمـيـنــيـة. ويــقـول اخلــبـراء إن فـهم
تـركيـبـة الفـيـروس وطريـقـة انتـشاره
ودخـوله جسم الـعائل يـساعـد على

تطوير لقاح مضاد له.
 وكـان مـسـؤولـون صـيـنـيـون ذكـروا
في وقت ســابق أن لـقــاح (كـورونـا)
قــد يــكــون جــاهــزا لــبــدء اخــتــبــاره
ســـــريـــــريـــــا خالل شـــــهـــــر أبـــــريل
ـقـبل.ويــعـتـقــد أن كـورونـا بـدأ في ا
الــتــفــشي داخل ســوق لـلــمــأكـوالت
الـبحريـة في مديـنة ووهان الـصيـنية

ـاضي وانتـشر بـعد في ديـسمـبر ا
ذلك فـي أرجــــاء الــــصـــــ وأكــــثــــر
مــــــن  100دولـة حـول الـعـالم.فـيـما
تـمكن العـلماء ألول مـرة من قياس
مـــدى قــــوة (مــــحـــركــــات) اخلاليـــا
ـمـيـتــة بـالـضـبط من الــسـرطـانـيــة ا
خـالل إنــشــاء (خاليـــا ســرطــانــيــة)
خـاصة في اخملتـبر وفق مـا نشرت
(ديـلي ميل) البريطـانية.وقال مالتي
غـاثر من جامـعة سانت أندروز في
إســكـتـلـنـدا: (يـؤكــد عـمـلـنـا أن هـذه
ــثــابــة مــثــقــاب الــبــقع قــد تـــكــون 
ساعدة كيميائية يسمح ميكانيكي 
لـلسـرطان بـغزو اخلاليـا السـليـمة).
وتـمتـلك اخلاليـا السـرطانـيـة (ثقـوبًا
ـسـاعـدة كـيــمـيـائـيـة) مـيــكـانـيـكـيــة 
تـستـخـدم القـوة الـغـاشمـة الخـتراق

اللحم السليم.
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{ لـيل- فرنسـا- (أ ف ب):  حاز وثائـقي لو فو
ــقـدســة  إلريـك غـيــريـه الـذي ســاكــري) الــنــار ا
يـتـنـاول كــفـاح عـمـال مـصـنع الـفـوالذ أسـكـوفـال
لـلــعـثــور عــلى مـشــتـر لـه اجلـائــزة الـكــبـرى في
ـهـرجــان الـدولي لـلـتـقـريـر والـوثـائـقي عن آخـر ا
االحــداث  2020 فــيــغــرا  في تــوكــيه في شــمـال

فرنسا.
امـا جــائــزة جلـنــة الــتــحـكــيم فــذهــبت إلى فــيـلم
ـوصـل بـعـد احلـرب) ـوصل أبـري ال غــيـر) ا ا
ـهــرجـان في آلن بـواريه وفق مــا أعـلــنت إدارة ا

بيان.
وفاز فـيـلم روليـجيـوز أبـوزيه لوتـر سكـاندال دو
لـيـغــلـيــز اعـتـداءات ديــنـيـة الــفـضـحــيـة األخـرى
ـبــو وإريك كـوانــتـان ــاري-بـيــار ر لـلــكـنــيـســة 
بجـائـزة أفضل حتـقيق.أمـا جائـزة مراسـلون بال
حـدود فـذهـبت إلى نـونـو إسـكوديـرو عـن فيـلم ال

لوا إي ال فالي (القانون والوادي).
وفاز الفيلم الوثائقي الذي يتناول قضية مكافحة
الصـيد الكهربائي بـعنوان وات ذي فيش بجائزة

أرنو هاملن.
ـن لي وحـــــــاز فــــــيــــــلـم كــــــر دو غــــــيــــــر أو 
كــومــبـلــيــســيــتي أوروبــيــ (جــرائم احلــرب في
اليمن التواطؤ األوروبي)  بجائزة جلنة التحكيم

للشباب.
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 تـــعــد رائـــحــة الـــعــرق الـــكــريـــهــة
ـــنــبـــعــثـــة من الــقـــدم من األمــور ا
زعجة التي تسبب حرجاً شديداً ا
لـألشــــخــــاص الــــذيـن يــــعــــانــــون
ــكن مـواجــهـتــهـا? مــنـهــا.فـكــيف 
لـإلجابة عـن هذا السـؤال أوضحت
انـية طـبـيبـة األمراض اجلـلديـة األ
ــــكن إجنــــريــــد شــــمــــوكـــيـل إنه 
مــواجـهـة رائـحــة الـعـرق الــكـريـهـة
ـنـبـعثـة من الـقـدم من خالل غسل ا
األقــدام جـيــداً وبــصـفــة مـنــتـظــمـة
ــاء والــصـــابــون مع بـــواســطـــة ا
مــراعـاة جتـفـيــفـهـا جــيـداً خـاصـة
نع الـفـراغات بـ األصـابع وذلك 
البكتيريا والفطريات من التكاثر.
كن أيضاً وأضـافت شموكـيل أنه 
اسـتـخـدام مـزيل الـعـرق اخملـصص
لألقـدام والذي يحتـوي على نسبة
عـــالــيــة مـن األلــومــنـــيــوم من أجل
مـحـاربة الـتـعرق الـشـديد بـاألقدام
والـتـي تـوجـد بـهـا غـدد عـرق أكـثـر
مـن أي جـــزء آخـــر بــــاجلـــسم.ومن
ـواجـهـة ــهـمـة أيـضــاً  الــتـدابـيـر ا
رائـحة القدم الكريهة تغيير احلذاء
يـوم بعد يوم وارتداء جورب جديد

كل يوم.
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