
يولـد العراقي اليوم وفي مـخيلته حـلم الهجرة الى اخلارج حـيث الصورة الوردية
ـة ملؤها األمـن اجملتمعي والـرفاه االقتصـادي والضمان سـبقة بحـياة حرة كر ا
الـصـحي فـضالً عن مـسلـمـات راحت ثـابـتة ال نـقـاش يـدور بـشأنـهـا كـحـرمة حق
احلــيـاة والــسـكن واألمن الــشـخــصي واالقــتـصــادي وحـريـة الــتـعــبـيــر واحلـديث
ـسلمـات من احلقـوق واحلريات طـويلة لـها نقـطة شروع والتـظاهر ...... وقـائمة ا

توالية جتدداً .  وليس لها نقطة تنتهي فيها بلحاظ احلقوق ا
ويبـدو أن حلم الهجرة والغربة لم يعد قاصراً على النشئ اجلديد لكنه راح حلماً
يراود من قـضى جل حيـاته ب نظـم شمولـية انـقالبية وحـروب دوليـة وحصارات
اقتصـادية وعلمية وصـحية ثم حروب أهليـة واقتتال طائفي وتـقسيم مناطقي قائم
عـلى أسـاس الطـائـفة والـقـوميـة واالنـحدار   فـراح من دخل خـريف العـمـر يفـكر
مليـاً في بيئة هادئة ساكنة يأمن فيها ابتداء على أسرته ثم يحيى هو ما تبقى من
مـديــد عــمــره بــعــيـداً عـن شـبـح احلـروب واالضــطــرابــات والــتـهــديــدات األمــنــيـة
ـتوسط اضحى واالقتـصادية بل وحـتى االجتـماعيـة بلحـاظ أن السالح الـثقيل وا
وسـيلـة لـتسـوية اخلـالفات الـبيـنـية الـشخـصـية وفي كـثيـر من األحـيان األسـرية 
فضالً عن الـتهـديد التـكنـولوجي األكـبر الذي راحت أجـراسه تدق أبـواب اجلميع
دون اسـتـثـنـاء  فـيكـفي لـفـرض بـاطل ال انـتـزاع حق الـتـلـويح بـوسـائل الـتواصل
االجتـماعي حـتى راح الراعي والـرعيـة يتـرقـبان عن كـثب ما سـيكـتب عنـهمـا وما
ـدعي  بذريعـة حرية الرأي سيـنسب لهـما دون وجه حق وال من مغـيث لشكوى ا
والتعـبيـر . نعم ليس اجـمل من حريـة التعـبير وال اكـبر قـيمة من حـرية الكـلمة وال
ــنـحــرفـة وتــشـخـيـص األخـطـاء ومـالحـقـة أنـفس من احلق فـي رصـد الـظــواهـر ا
سـاس بالسمعة نحـرف من الفاسدين الـفاشل  لكن ال اقبح من الـتشهير وا ا
وتلـفيق األكـاذيب ومس الـتاريخ  ويـقيـنـاً أن من راح يعـتاد بـل يعـتاش عـلى هذه
األسـالـيب البـخـسـة ال يعـرف لـله طريـق وال للـتـاريخ فهم وال لـإلنسـانـية مـنـفذ وال
لإلرث قيـمة   بلـحاظ أن فاقد الـشيء ال يعطـيه ومن شح عليه الـتاريخ وغاب عنه

فاهيم األخالقية واإلنسانية .   رؤة ال يعرف قيمة ا اإلرث وفقد اإلنسانية وا
ـديـد وهم يـنـعـمـون بـدولـة قـويـة نـعم لـقـد عـاش أهل الـعـراق عـلى مــدى تـاريـخه ا
مـتـصـدرة مـتـصـديـة ارث وتـاريخ وحــاضـرة ومـدنـيـة وعـمـران وتـرابط اجـتـمـاعي
رؤة شـيمة أهله وتالقح ثقـافي وحاضنـة علمـية  الدين في الـعراق والعـلم منه وا
والكـرم سمـة شـعبه وصـون الـعرض كـرامته واحلـداثـة والتـجـديد طـابعه  ال أمن
كـأمن الـعـراق وال شـبع كمـالءة بيـته وال مـضـيف مـشرعـة ابـوابه كـمـضـائف أهله
الـعـامرة وال مـلجـئ ومسـتقـر كـملـجـئه  وفي غفـلـة من أهله وتـآمـر خارجي مـدبر
رؤة حتـول الـعراق من وحقـد راح يـحرك كل مـن شح علـيه اخلـير وقـحـطت فـيه ا
حال وصـار في حال  فراحت بـغداد السالم الـعاصمـة األكثر خـطراً  وأضحى
ـيزة أضحت ضـيف الذي كانـت ابوابه متـاحة لكـل الباحـث عن فرصـة عمل  ا
تلك األبـواب  مغلقـة في وجه ابناءه اذ اصـبح العراق يتـصدر قائمـة البالد األكثر
ـميز فقـرا واألعلى بـطالـة واألدنى خدمة صـحيـة واألخطـر أمنـاً واألقل عمـراناً وا
فـسـاداً  ويـحـدثـونك عن قــلـة الـوالء وتـراجع الـوطـنـيـة وعـدم االلـتـصـاق بـاألرض
وتفـضيل الـغرب ونـكران اجلـميل . الـوطن من يصـنع الوالء وحـكامه مـن يعززون
ـاذا الـوالء والـوطن غـني ثـري خـيـراته مألت األرض وطـفت عـلى واطـنـة   روح ا

السطح وشعبه فقير محتاج يستجدي زاد يومه? 
ــواالة والــذود عن األرض والــغـالب مـن شـعــبه ال يــحـتــكم عــلى مــا يـورى ـاذا ا
اذا الـوالء وثروات الـوطن راحت مـتاحة جثـمانه فـيه ال ما يـعتـاش فيه وأسـرته ? 
اذا الوالء واعزت القوم لكل أفـاق فاسد يعبث فيها الغرباء ومن ادعى االنتماء ? 
وت شفى  اذا الوالء واخلدمة الصحية غدت غائبة  من يقصد ا راحوا أذلة ? 
اذا الوالء والـوطني صار خائن ومن حرص عـلى حياته يـستشفي فـي اخلارج ? 
ـمـارسـات اخلـاطـئـة مـنـتـفـضاً مـدسـوس ال لـشيء إال ألنه خـرج مـعـتـرضاً عـلى ا
ـاذا الـوالء والــرصـاص صـار مـوجـهـاً لـكـرامـته وتـاريـخ وطـنـة وسـمـعــة شـعـبه ? 
لصـدور شبابه الـذي راحت أرواحهم تقـطف بدم بارد ويـتهم فيـها الطـرف الثالث

اجملهول ? 
ـاذا الـوالء وراحت سـمـعــة شـعـبه سـيـرة ســيـئـة يـتـداولـهــا كل بـاغض ? وقـائـمـة
الـتـسـاؤالت تطـول طـرحاً واإلجـابـة احلـاضرة الـغـنى في الـغربـة وطن والـفـقر في
الــوطن غـربــة  وبـالــقـطع أن الــغــنى هـو غــنى الـكــرامـة واالقــتـصــاد واالجـتــمـاع
ـال كـمـا يـصـور البـعض ـكـانـة ....... ال غـنى ا والـرفـاهـيـة والصـحـة والـقـيـمـة وا
ويتـصور   وبالقطع أن هجرة الوطن وهـجر األهل ومــــــرة التـــــــاريخ ومقاطعة
ـة لـكن اجلـغـرافـيــة وطالق الـذكـريـات لـيـس عـيب بـذاته من اجل حــيـاة حـرة كـر
الـعيب كـله أن يـقتل شـعب خـرج من أجل احلـــــيـاة  ويـدافع فــــــــرد عن ارض
يعـبث بها الـغرباء وهـو ال يحتكـم على حلد فيـها  ويصـمـــت وطن مــــن أجل ثلة
ــا تـزل  ويــجــوع حــر ويــعــرى وثـروات الــبالد تــذهــــب عــبــثــاً بــيــــــد عــبــثت و

الفاسدين .
لقد انتشر الظلم وتفشى الفساد وكثرت الظالمات وراح الشعب قاصداً الغربة 
ويقيناً أن ما من ظلم عمّر وإال دمر ولو دامت للظا ما تعمرت
األرض  ولــيـــــسـت الـنــكـــــــسـة األولـى الـتـي يـشــهــدهـا
العـراق اليـوم  لكن جل تـاريخه انـتكـاسات وانـتصارات
وهـزائـم وتـصــدر وقـحـط ورخـاء لــكن اخلــاتـمــة نـهــضـة

ورفــــعة وانتصار وتقــــدم والــــعاقبة للصــــابرين .
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{الــــــــــــــــقـــــــــــــــدس ( أ ف ب) - واصـل
اإلســـرائـــيــلـــيـــون امس اإلثـــنــ اإلدالء
بأصـواتهم فـي مراكـز االقتـراع في ثالث
انتـخـابات تـشـريعـيـة جتري في أقل من
عام وسـتـكون حـاسـمة لـرئـيس الوزراء
نتـهية واليتـه بنيامـ نتانـياهو الذي ا
يـكـافح من أجل الـبـقـاء في الـسـلـطـة في
ظل اتـــهــــامـــات له بــــالـــفـــســــاد.ويـــأتي
الــتـــصـــويت قـــبـل أســـبــوعـــ مـن بــدء
مـحاكـمـة رئيس الـوزراء الـيـميـني بـتهم
فـسـاد إال أن اسـتـطالعـات لـلـرأي تـفـيـد
بأن شعـبيـته لم تتـراجع في مؤشر إلى
أن السـباق سـيـكون مـحمـوما بـ حزب
الـلـيـكــود الـذي يـتـزعـمه وحتـالف "أزرق
أبــيـض" الــوســـطي بـــزعـــامـــة خــصـــمه
ـتـقـاعـد بيـني غـانـتس.ودعي اجلـنـرال ا
6,4 مـــــلـــــيــــــون إســـــرائـــــيـــــلـي لإلدالء

بأصواتهم. 
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وفـــتــحت أكــثــر مـن عــشــرة آالف مــركــز
اقتراع اعتـبارا من الساعـة السابعة من
صـبــاح الـيـوم (5,00 ت غ) وسـتــغـلق
الـسـاعة 22,00 ( 20,00ت غ).وتـفـيد
استـطالعات الـرأي بأن أيـا من احلزب
لن يـــتــمّـــكن من الـــفــوز بـــغـــالــبـــيــة في
االنــتـخــابــات الـتي جتــرى عــلى أسـاس
الــنـظـام الــنـسـبي وبــالـتـالي ســيـسـعى
الــفــائـز فــيــهـا إلى تــشــكـيـل ائـتالف مع
أحـزاب أقـل تـمـثــيال.ولم يـتــمـكّن أي من
احلزبـ في االنتـخـابات الـتي جرت في
نــيـســان/أبـريـل وفي أيـلــول/سـبــتـمــبـر
ـاضي من تـشـكـيل ائتالف ومن الـعام ا
احملتـمل أن تفـضي االنـتخـابات الـثالـثة
إلى مــأزق مــشـــابه. وفي ظل االنــقــســام
الــســـيــاسي احلـــاد تـــكــتـــسب نــســـبــة
شاركة في االقتراع أهـمية كبرى.ودعا ا
زعـيم التـحـالف الـوسـطي "أزرق أبيض"
بيـني غانتس االثـن اإلسـرائيـلي إلى
إنـهـاء انـقـسـامـاتـهم وطي صـفـحـة عـهد
نـتـانـياهـو.وقـال خـصم نـتـانـيـاهـو عقب
اإلدالء بـصــوته في مــديـنــة روش هـعـ
بـــــــوسط إســـــــرائــــــيـل "حــــــان الـــــــوقت

ــاضـيــة عــلى الـرغـم من سـعــيــهـا إلى ا
ــكن لـغـانـتس أن إسـقـاط نــتـانـيـاهـو.و
يــــعـــــوّل عـــــلى دعـم عــــدد مـن األحــــزاب
الـيـسـاريــة.وقـالت الـطـالـبـة عـنـبـال (27
عامـا) لوكـالة فـرانس برس اإلثـن إنـها
صــوتـت لــتــحــالف أزرق أبــيض لــلــمــرة
الـــثـــالـــثـــة مـــضـــيــــفـــة "ال أحب بـــيـــبي
(نـتـانيـاهـو) (...) وغـانـتس ال يـعـجـبني
وأعتقـد أنه سيخـسر لكن ال يـوجد خيار
آخــــر".ووجّــــهت الــــنــــيــــابــــة الــــعــــامـــة
االسرائيلية في كانون الثاني/يناير إلى
نــتــانــيــاهــو (70 عــامــا) تــهم الــرشــوة
واالحتـيال وخيـانة الـثقـة ليـصبح بذلك
أول رئـيس حـكـومـة في إسـرائـيل يـوجّه
إلــــيه االتـــــهــــام خالل واليـــــته. وتــــبــــدأ

محاكمته في 17 آذار/مارس. 
ـوجّـهـة إليه ويـنـفي نـتـانيـاهـو الـتـهم ا
ــقــابل الـــنــيــابـــة الــعــامــة ويــتّــهم فـي ا

ـلتـويـة وركّز ـمارسـات ا الـسيـاسـة من ا
ـــوجّـــهـــة عـــلى اتّــــهـــامـــات الـــفــــســـاد ا
خلصمـه.وجترى االنتـخابـات على الرغم
من اخملــاوف بــتـفــشي فــيـروس كــورونـا
ـصـاب به سـتـجد الـذي ارتـفع عدد ا ا
في إسـرائـيل إلى عـشـرة.وأقـيـمت مـراكـز
انــتـــخــابـــيـــة خــاصـــة لإلســرائـــيــلـــيــ
وضوع في حجر صحي في منازلهم ا
والبـالغ عددهم 5600 شخص وبـينهم
ـن زاروا دوال تــــفــــشى فــــيــــهـــا كــــثـــر 
الـــــفــــيـــــروس.ولـن يُــــســـــمـح لــــهـم بــــأن
يــســتــخـدمــوا مــراكــز االقـتــراع الــعــامـة
وســـيـــضــــعـــون كـــمــــامـــات لـــدى اإلدالء
بــأصـواتــهم.وتـبــدأ نـتــائج االنـتــخـابـات
بـاخلــروج عـبـر اســتـطالعــات من مـراكـز

االقتراع بعيد إغالق الصناديق. 
أما الـنتـائج الـنهـائيـة فيـتوقع أن تـصدر

صباح اليوم.

واإلعالم وجــهــات أخــرى بــحــمــلــة جتنٍّ
عـلـيه.ويـخـوض نـتـانـيـاهـو االنـتـخـابات
مستقويا بدعم الرئيس األميركي دونالد
تـــــــرامـب الـــــــذي أعـــــــلـن في كـــــــانـــــــون
الثـاني/ينـاير خـطّة سالم مـثيـرة للـجدل
تــمـــنح إٍســرائــيـل ضــوءا أخــضــر لــضم
مستوطـنات ومساحات من األراضي في
الضـفة الـغربـية احملـتلـة ما أثـار غضـبا

فلسطينيا عارما.
‰“UM  ¡UMÐ

وتـــعـــهـــد نـــتــانـــيـــاهـــو خالل حـــمـــلـــته
ـنازل اجلـديدة االنتـخابـيـة ببـناء آالف ا
ستوطنـات.ورحّب غانتس باخلطة في ا
األميركية بينما شـدّدت القائمة العربية
فـي حـمــلــتــهـا االنــتــخــابــيـة عــلى رفض
ـرفـوضـة أيضـا من اخلـطـة األمـيـركـيـة ا

القيادة الفلسطينية.
وتــعـهّــد غـانــتس في حــمـلــته بـتــطـهــيـر

لنتّـحد".وأضاف "آمل في أن يـكون اليوم
ـعادلة وضع حـد للتـشهير يوم تغـيير ا
ولــلــكــذب".ودعــا رئــيس هــيــئــة األركــان
السـابق السـكان الى الـتصـويت بكـثافة
واعـــدا بــاحــتــرام نــتــائج االنــتــخــابــات
الثـالثـة التي تـشهـد منـافسـة حادة.كذلك
دعــا زعـــيـم حــزب "إســـرائـــيل بـــيـــتـــنــا"
أفيـغـدور ليـبرمـان الذي يـنـظر إلـيه على
ـلـوك" عــقب تـصــويـته في أنه "صــانع ا
" في الضفـة الغـربية مسـتوطنـة "نوكـد
احملــتـــلــة "األغـــلــبـــيــة الـــصــامـــتــة الى
الـتـصـويت".في أحـد مـراكـز االقتـراع في
الــقــدس أعـطـت إيال لــيـفي (63 عــامـا)
صـوتـهـا لـنـتـانـيـاهـو. وقـالت "أعـتـقد أن
بيبي أوصلنـا إلى مكان رائع حيث نحن
اآلن سـواء على الـصـعـيد الـسـياسي أو
الــدولي أو االقـــتــصــادي أريــد لــذلك أن
يستمر".وعن تهم الفـساد التي يواجهها
رئـيس الــوزراء قـالت "هـو لــيس مـدانـا
لذلك بـالنـسبـة لي هو بـريء ما لم يـثبت

عكس ذلك". 
وأعـلن نـتانـيـاهـو الـذي يتـولى الـسـلـطة
مـــنـــذ الـــعــام 2009 أن اســـتـــطالعـــات
الليكود تفيد بأن احلزب قريب من الفوز
وإيــجــاد حل لألزمــة الــسـيــاســيــة.وقـال
رئـيس الـوزراء األطــول عـهـدا في تـاريخ
إسـرائـيل األحـد "نــحن قـريـبـون جـدا من
حتــقـيق الـفــوز" مـضــيـفــا "اخـرجـوا من
مـنـازلكم وصـوتـوا لـلـيـكود".وفـاز كل من
احلزبـ في نيـسان/أبريل بـ35 مقـعدا

في الكنيست. 
في أيــلـول/ســبـتــمـبـر فــاز أزرق أبـيض
بـ33 مقـعـدا مـقابل  32لـليـكـود.ويـعوّل
نـتـانيـاهـو عـلى دعم األحـزاب الـيـهـودية
ينا" تدينة (شاس والتوراة) وحزب " ا
اليميني الراديكالي برئاسة وزير الدفاع

نفتالي بينيت.
ـشتـركـة الـتـحالف وحـصـدت القـائـمـة ا
ثّل عرب إسرائيل في انتخابات الذي 
أيـلــول/سـبـتــمـبـر 13 مـقــعـدا مـحــقـقـة
ـشـتـركـة مـفـاجــأة. ولم تـعـلن الـقــائـمـة ا
ـرة دعــمــهـا لــغـانــتس كــمـا فــعــلت في ا
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جملرد أن تصحو من النوم وتفتـح عينيك فإن هواجس اخلوف من كابوس
تقـيد كل حـركة بـجمـيع حواسك فيـروس "كورونـا " تعـشعش في رأسـك 
تـسـرق مــنك كل مـا تــمـتع به جــسـدك وعــقـلك في اســتـراحـة الــنـوم حـتى

تصحو متعبا قلقا شارد الذهن .
حول اإلنسان الى مطـواع وفريسة له في كل مكان كورونا فيروس خطـير
بالـعالم إذ يشـعر بـقلق شـديد يـتهـدد حيـاته بالـوفاة واجلانـب اآلخر منه
هـول اإلعالم والـدعـايـة واإلشــاعـات الـتي رافـقت تــطـايـر رذاذ ومـسـحـات
ورسمت صورة سـافات بعـيدة جـدا رض بسـرعة الـعاجل اإلخبـاري و ا
وتندرت ـرض نفسه  رعـوبة أخطر بـكثير من فعل ا مخياليـة في العقول ا
ـواقع اإلخـبـاريـة لـتخـصص اضـاءات إخـبـارية الفـضـائـيـات واإلذاعات وا
رض وعدد اإلصـابات ومالحقة ضحاياه في مطولة ومعمقـة عن مخاطر ا
كل مكان بـالعالم حـتى في محاجـرهم الصحـية بصـورة فردية لـكنها ذات
فـتـرض أن تـصـاغ مـثل هـذه االضاءات وكـان من ا مغـزى جـمـاعي كـبـيـر
اإلعالمـيـة في إطـار نـسق إعالمـي بـرؤيـة احـتـرافـيـة ذات أبـعـاد إنـسـانـيـة
بالغة التي صنعت من كورونا وحشا بعيدة عن العشوائية والفوضويـة وا
مرعبا يقتل الناس مع نسمـات الهواء أو جملرد حتريك اليد أو استنشاق
األوكسـجـ أو اجلـلـوس في الـظالم بعـيـدا عن الـشـمس أو حك الـع أو

العطسة التي فقدت هيبتها هذه في أيام آلـ"كورونا" .
ئة وتقول الـتقارير الـصحيـة وكثيـر من اخملتصـ الطبـي أن نحو 97 با
ـئة مـن الوفـيات مـقابل 3 با صـابـ بفـيـروس كـورونا يـشـفون مـنه  من ا
ونستغفر الف مرة من خطر الضخ اإلعالمي الذي مارس حتصل جراءه 
حرب األعصاب والقلق النـفسي عندما اشتركت وسـائل اإلعالم التقليدية
مع اإلعالم االجتـمـاعي في الضـغط عـلى اإلنسـان بـأكثـر من طـاقة حتـمله
حتى بـات اإلنسان يـتمنى لـو عاش في صحـراء نائية ال يـقرب منه بكثـير 
سوى الشجر يـتبادل معه األوكـسج بثاني أوكـسيد الكـاربون بعيدا عن
ـعلومـاتية بـهذا الضخ فوق اجملتمع الـعصري الذي تـتوفر فـيه اخلدمات ا

طاقته.
ارسات حرب نفسية بتعدد وسائل اإلعالم وأجنداتها وتوجهاتها هناك 
ـعلـومات عن األمـراض والكوارث يتـعرض لهـا اإلنسـان جراء الـتعـاطي با
ذلك يـعود الـى غيـاب الـتـخـطـيط في إدارة األزمـات وفق بـرامج الـتـصدي
ألسالـيب مـنـطقـيـة تـكون من واجـبـات مـا يطـلق عـلـيه ب "إدارة األزمة" في
ـتخـصص الـذي تـقع مـسـؤولـيـته ضمـن قاعـات الـدرس بـكـلـيات اإلعالم ا
وأقـسـام اإلعالم  ومـثـل هـذا نـقـرأه لـكن لــيس من خـطـة عــمل تـمـارسـهـا

تخصص . ؤسسات اإلعالمية تراعي فيه صفة اإلعالم ا ا
عـلى الــرغم من كل مـا يــتـحـدث بـه الـنـاس عن حتــديـات كــورونـا الـذي لم
يتحدد عالجه حتى الـلحظة حليـاة اإلنسان وضرورة االلتزام
باإلرشادات الصحـية لكن التهـويل الدعائي واإلشاعات
التي رافـقت األيـام التي ظـهـر فيـهـا الفـيـروس ينـبغي
أن تغـادرهـا وسـائل اإلعالم لـكـونـهـا أحلـقت ضررا

بحياة اإلنسان .
ي وإعالمي                                 { أكاد
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أطفال يضعون
كمامات طبية
للوقاية من

فيروس كورونا
ستجد يلعبون ا
في العاصمة
الكويتية
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ستجد في اصابة جديدة بكـورونا ا
كـــوريــا اجلــنـــوبــيــة مـــا يــرفع عــدد
االصـابـات الى اكـثـر من اربـعة االف
حــالــة بــحــسب حـــصــيــلــة يــومــيــة
اعلنتها السلطات الكورية اجلنوبية

. امس االثن
كــــمــــا  االعالن عـن اربع وفــــيـــات
جـديـدة وهو مـا يـرفع عـدد الـوفـيات
الى 22 في كوريـا اجلـنوبـية.وأكـثر
ـئــة من حــاالت االصــابـة من 90 بــا
اجلـديـدة سُـجّـلت في مـديـنـة دايـغـو
التـي تُعـتبـر بـؤرة الوبـاء في كـوريا
اجلنوبيّة وفي مقاطعة غيونغسانغ

الشماليّة اجملاورة لها.
وخفض بـنك كـوريا تـوقعـاته لـلنـمو
لــعــام 2020 اخلــمــيس وبــات اآلن
ـئة اي ـوا بنـسـبة 2,1 با يتـوقع 
ـتـوقع ـقدار 0,2 نـقـطـة عن ا اقل 
ويــــعـــود ذلك بــــشـــكل اســــاسي الى
انـــخـــفـــاض االســتـــهالك وتـــبـــاطــؤ

بالصادرات بسبب الوباء.
Ÿu³Ýô« W¹«bÐ

وتــراجـعـت بـورصــات دول اخلــلـيج
بـشــكل حـاد مع انـطالق الــتـعـامالت
صـــبــاح األحـــد في بـــدايــة اســـبــوع
جــديــد عــلى خــلــفــيــة الــتــأثــيــرات
االقتصادية النتشار فيروس كورونا
ـــنــطــقـــة والــعــالم ــســتـــجــد في ا ا
وتـــراجع أســعـــار الــنــفـط.وســجّــلت
بـورصـة الـكــويت أكـبـر الـتـراجـعـات
حـيث انــخـفـضت مــؤشـرات األسـهم
ــئـة وتالهــا مـركـز بـأكــثـر من 9 بـا
ـــئــة ـــالي بـــنــســـبــة 4,8 بــا دبي ا

ئة. وأبوظبي بـ3,8 با
ـال السـعـودية وانـخفـضت سـوق ا
ـــــنــــــطـــــقـــــة بـ3,1 األكـــــبــــــر فـي ا
ــئــة.وانــتــشــر فــيــروس كــورونـا بــا
ــســـتـــجــد ســـريـــعـــا في الـــكــويت ا
والبـحريـن واإلمارات ثم انـتقل إلى
عمـان وقطـر مـا دفع بالـسلـطات في
هـــذه الــــدول إلى اتـــخـــاذ اجـــراءات
احترازية بينها وقف رحالت طيران
مـع دول تــفـــشى فــيـــهــا الـــفــيــروس

واغالق مدارس والغاء فعاليات.

ووحــدهــا الــســعــوديــة من بــ دول
اخللـيج الـست لم تـسـجل حتى اآلن
أي إصـابـات لـكـنّـهـا عـلـقت تـأشـيرة
الـعــمـرة ومـنـعـت مـواطـني عـدة دول
من حاملي التأشيرات السياحية من
دخـولــهـا خـشـيــة وصـول الـفـيـروس

إليها.
وهـناك 46 حـالة فـي الكـويت و41
في الـــبـــحـــرين و21 في اإلمــارات
وست إصـابــات في عـمــان وإصـابـة
واحـدة في قـطــر وتـعـود غـالـبـيـتـهـا
العظمى ألشخاص عادوا مؤخرا من
إيــــران حـــيـث تـــوفي أكــــثـــر من 40

شخصا بسبب الفيروس.
ويـــــســـــافـــــر آالف الــــكـــــويـــــتـــــيــــ
والــبـحـريــنـيـ الــشـيــعـة إلى إيـران

لزيارة مراقد ومواقع دينية.
وألغـيت أبـرز مهـرجـانات تـفـتح زهر

الــكــرز في الــيــابــان بــســبب تــفــشي
سـتجد الـذي يثير فيروس كـورونا ا
انــتـشــاره الـســريع مـخــاوف كـبــيـرة

حول العالم.
ولن تقـام هذه االحتـفاالت الـتقلـيدية
في طوكيـو وأوساكـا التي تسـتقطب
سنـويـا مالي األشـخـاص الراغـب
ـشــاهـدة أزهـار الـكـرز في الـتــمـتع 
الــبـيـضــاء والـزهــريـة في مــوعـدهـا

قرر أصال في نيسان/أبريل. ا
وقـــالت هــيــئـــة "جــابــان مـــيــنت" في
أوساكـا اجلـمعـة "نـحن آسـفون حـقا
لألشـخـاص الـذين كـانـوا يـتـطـلـعون
شـاهدة (تـفتح زهـر الكـرز)... نرجو

أن تتفهمونا".
توقع أن تطال قرارات اإللغاء ومن ا
مهرجـانات أخرى لـتفتح زهـر الكرز
وهـي أحــداث يـــتــرقــبـــهــا الـــســكــان

فـرانس بـرس "نـأمل بـأن يـتـبـدّد هـذا
اخلـوف وأن يفـهم الـنـاس بـأنـنا في
مشـكلـة حـقيـقيـة ولكـنهـا ال تسـتدعي

بالغ فيه". الهلع واخلــــوف ا
وفي حـ يـشـكّل الـقـطـاع الـسيـاحي
نـــحـــو %13 من مــــجـــمـل الـــنـــاجت
احملـــلّي اإليــــطـــالي يـــثــــيـــر إلـــغـــاء
ـنـاطق اخلـالـيـة أو احلـجـوزات في ا
شــبه اخلــالــيــة من الــوبــاء حــاال من

اليأس لدى القطاع الفندقي.
وهــذا مــا يـنــطــبق فــعالً عــلى رومـاً
ّ إلــغــاء أكـثــر من %50 من حــيث 
ُــسـجّــلـة حــتى نـهــايـة احلــجـوزات ا
آذار/مــارس.يــتــوقّع روبــرتــو لــيــنـا
الـذي يـعـمل في مـتـجـر ابـنه لـلـهـدايا
الـتـذكـارية "انـخـفـاضـاً حـقيـقـيـاً بـعد
إعالن الـقـطـاع الــفـنـدقي عن كلّ هـذه

لغاة".  احلجوزات ا
ويـــتــابع "فـي آذار/مــارس ســـنــكــون
قـادرين عـلى رؤيــة اآلثـار احلـقـيـقـيـة

لألزمة".
أمّــا بــالــنـســبــة إلى الــســيّــاح الـذين
يــتــجــوّلــون حتت الــســمــاء الــزرقـاء

فاألمر مختلف. 
يــقــول فــرانك وهــو ســائح فــرنــسي
دّة أربعة أيام يزور روما مع زوجته 

"ليس لديّ أي خوف استثنائي".
ويتـابع "حذّرتنـا عائـلتـنا من الوضع
واتـصـلـوا بــنـا مـبـدين قـلـقـاً شـديـداً

ولكننا ال نشعر برهاب كبير".
ويــتـابع لــوكــالـة فــرانس بـرس "لــقـد
خـطّــطـنـا طـويالً لـزيــارة الـفـاتـيـكـان
ـا إذا كان وكـان لـديـنـا قـلق وحـيـد 

سيفتح أمام الزوّار أم ال. 
عـــدا عن ذلك نـــحن نــعـــيش بـــشــكل
طــبـيــعي".إلى ذلك ال تــبـدو كــانـديال
قـلـقـة لـلغـايـة وهي طـالـبـة إسـبـانـية
تـــتـــابع دراســـتــهـــا ضـــمن بـــرنــامج
"إرامـســوس" في إيـطــالـيــا. إذ تـقـول
"اعــتــبـــر هــذا الــفـــيــروس شــبـــيــهــاً
باإلنـفـلونـزا. أنا طـالـبة هـنا ومن ثم
ّا لـو كنت أتابع لست خائـفة أكـثر 
دراســـتي فـي إســبـــانـــيـــا. يــبـــدو لي
فيـروس كورونـا مـجرّد قـصّة جـديدة

مع اإلنفلونزا".

طــوكــيــو (ديـزنــيالنــد وديــزني سي)
ــوقــعــ ســيــغــلــقــان اجلــمــعــة أن ا
أبوابـهـما حلـوالى أسـبوعـ بـسبب
الـــفـــيـــروس.كـــذلـك أعـــلـــنت شـــركـــة
"يــونـيــفـرســال سـتــوديـوز" بــفـرعــهـا
الـيـابــاني في أوسـاكـا أنــهـا سـتـقـفل

. ألسبوع
ــرتـــبط بــانـــتــشــار وارتـــد اخلــوف ا
ُـستجـد سلـبا على فيـروس كورونا ا
القطاع السـياحي في روما التي تعدّ
من الـوجهـات الـسـياحـيـة الـرئيـسـية
يا وذلك على الرغم من ابتعادها عا
عن البـؤرة الرئـيسـية لـتفـشي الوباء
في شـمال الـبالد.يـقـول سنـتـيلـيـانو
ـطاعم في وسط وهو نـادل في أحد ا
الـعـاصـمـة اإليـطـالـيـة "انـخفـض عدد
الــــزبـــــائن إلى الـــــنــــصـف وربّــــمــــا
أكــثـر".ويــتـابع فـي حـديث مع وكــالـة
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احملليون والسياح على السواء.
وأشـــــار مــــــنـــــظـــــمـــــو مـــــهـــــرجـــــان
"ناكاميغـورو" في طوكيو إلى أنه في
شاهدة تفتح إمكان الناس التـمتع 
زهر األشجار التي تـنمو على الطرق

العامة.
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ويـأتي قــرار اإللـغـاء في ظل تــكـثـيف
السلطات اليابانية جهودها الحتواء
ــسـتــجـد تــفـشـي فـيــروس كـورونــا ا
الذي أصـاب أكـثر من 230 شخـصا
في الـــبالد وأودى بــحــيـــاة خــمــســة

أشخاص.
ــدارس فــيــمــا حتض وقــد أغــلـــقت ا
احلــكـومــة الـســكـان عــلى الــعـمل من
مــنــازلــهم أو الــتــنــقـل خــارج أوقـات
الـذروة وتفـادي الـتـجمـعـات.وأعـلنت
تنزهي "ديزني" في شغـلة  الشركة ا
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قبـل.تنتـمي تلك الـنساء إلى إتـنية ا
الـنـاغـا الـتي تـضمّ عـشـرات الـقـبـائل
التي تـملـك كل منـها لـغتـها اخلـاصّة
وتـــعــــيش بـــعـــزلـــة عـن كلّ شيء في
جبـال بورما عـلى مقـربة من احلدود

مع الهند في أقصى شمال البالد.في
تـلك الـلـيــلـة كـانت الـنـسـاء في قـريـة
ســاتـــبــاالو شــونغ يـــرتــدين األســود
ويضعن عقـود اللؤلؤ حـول أعناقهن
وعــصـــبــة من أوراق الــنـــخــيل عــلى

إسـوة بـالـعــديـد من شـعـوب الـنـاغـا
تـعــيش قـبـيــلـة "غـونغ وانـغ بـونـيـو"
بشكل رئـيسي بـاكتفـاء ذاتي بحيث
تــــزرع األرز والــــذرة واخلــــضــــر في
ــنــحــدرة الــتي حتــرثــهــا احلــقــول ا

استعداداً لزراعتها.
b¹bł ÊUJ

تــنـتــقل الـقــبـيــلـة فـي كلّ مـوسم إلى
مـكـان جـديـد مـخـلّـفـة وراءهـا أرضـاً
مـحـروقـة حتــتـاج أحـيـانـاً إلى عـشـر
سـنــوات لــتــجــدّد الــتــربــة نــفــســهـا
عـامـاً) فــيـهــا.يـقــول مــونغ تـار ( 32 
وهــو أحــد زعــمــاء الــقــريــة لــوكــالــة
فـــرانـس بـــرس إن هـــذه "األنـــشـــودة
لـيـست سـوى صالة نـردّدهـا كـدعـوة
لــــتـــحــــقــــيق حــــصــــاد جـــيّــــد خالل
الــسـنـة".ويــتـابع "نــرقص في حــلـقـة
إلظـــهــار وحـــدتــنــا وأن شـــخــصــاً ال
كنه فصلنا وال نتـرك بعضنا مهما

حصل".
في الـواقع تــنـقـسم شــعـوب الـنـاغـا
إلى جـــزءين إذ أنـــتج االســـتــعـــمــار
البـريطـاني تـقسـيم احلدود الـهنـدية
الــبـورمــيــة عـلى قــمـة جــبل بــحـيث
يـعــيش نــحـو 400 ألف شـخص في

رؤوســهن ويــدرن حــول الـنــار وهن
سكن بأيادي بعضهن البعض.

وفي الوقت نـفـسه يردّدن بـانسـجام
تــام أغـنـيــة يـقـلـن فـيـهــا "إنه جـوهـر

قريتنا وهو يجلب لنا السعادة".

بـورمــا وثالثـة ماليــ شـخص آخـر
في اجلـانب الهـنـدي.وبعـد عـقود من
االنـــســحـــاب الــبـــريــطـــاني ال تــزال
الــرغـــبــة مــوجــودة لــتــوحــيــد أرض
الــنــاغــا ولــو أن نــضــال الــفـصــائل
سـلّحـة لتـحقـيق االستـقالل ما زال ا

خامداً.
تـسـتمـرّ طـقـوس الـرقص حـول الـنار

حتى الفجر. 
وعــنــد انــخــفــاض درجــات احلــرارة
خالل الـــلــيـل تــســـتـــعــ الـــنـــســاء
ــشـروب كــحــولي يـســتــخـلص من
األرز بـــحــيث تـــســاعــدهـن رشــفــات
ــاراتـون قــلــيــلــة مـنه إلكــمــال هــذا ا

الليلي.
وبعـد أسابـيع قلـيلـة تبـدأ الطـقوس
الــتي يــقــوم بــهــا الــرجــال أي بــعـد
مـباركـة األرض وجتـهـيزهـا بـالـكامل

للزراعة.
عـنـد شروق الـشـمس يـتمّ اسـتـقـبال
شباب القبيلة في حلقة الرقص فيما
ّ يــقـــوم الــرجــال بــإعــداد خــنــزيــر 
اصـطيـاده حـديثـاً لألكل.يـعـلّق مونغ
تـار "نخـاف أن نـفقـد تـقـاليـدنـا لذلك

نعلّمها ألوالدنا".

{ سـاتـبــاالو شـونغ (بـورمـا) ( أ ف
ب) - عـــلى وقـع الالزمـــة نــفـــســـهــا
تـرقـص مـجـمـوعــة من نـسـاء قــبـيـلـة
"غونغ وانغ بونيو" طوال الليل حول
ـــبـــاركـــة مـــوسم احلـــصـــاد الـــنـــار 
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