
منـذ ان أطل محمد توفـيق عالوي على اجلمهور الـعراقي ح  تكلـيفه بتشكيل
كتبت ؤقتـة وحتدث مع النـاس بطريقـة مباشرة كـان صداها واضـحا  احلكـومة ا
ـتـظـاهـرين الـقـبــول به كـونه  لم يـكن ربـيب االحـزاب حـيـنـهـا مـقـاال ,وطـلـبـت من ا
الـدينـيـة التي جـلبـت الويل والـثبـور للـعـراق والعـراق من خالل الـطـائفـية الـقذرة
ـتـظـاهـرين الـلـعـيـنـة  ,لـكن لالسـف اجلـمـهـور او من هم في طــلـيـعـة الـنــاس من ا
الـثـائرين نـظـروا له من بـاب آخر كـونه من الـطـبـقة الـسـياسـيـة احلـاكمـة وقـد كان
وزيرا سـابقا لالتصاالت فرفضوه رغم انه تكلم معـهم بشكل مباشر طالبا منهم
الئـمـة االسـتـمــرار بـالـتـظـاهـرات واوعـدهم بـأنه سـيـحـمــيـهم ويـوفـر لـهم الـبـيـئـة ا
تـظـاهرين وبـ من يـوفر وهنـا قـلت في مـقالي شـتـان مابـ مَن يُـقتـل ا لـلـتظـاهـر

احلماية لهم .
ـرر كـابـيـنـته الـوزارية عـبـر مـجـلس الـنـواب وبذلك ـهم الـرجل لم يـسـتـطيع ان  ا
ـستـفيـد من عدم وهنـا لنـا وقفـة لنـسأل: من ا يـكون قـد فشل بـتشـكيل احلـكومـة 
تـظاهرين أم الطبقة السياسية ? والتي إستغلت رفض تمرير الكابينة الوزارية  ,ا
اجلمـاهيرله إعالميـا  ولم تصوت لـلكابـينة في الوقت الـذي كان السـبب الرئيسي
لعدم الـتصويت هو لـيس رغبة اجلماهـير بل رغبة الـطبقة السـياسية نـفسها التي
لم يتـفق معهـا السيـد عالوي كونهـا تريـد العودة لـلمحـاصصة أوال واإلبـتعاد عن
خـدمـة الـنـاس من خالل تـع وزراء يـخـدمـون  األحـزاب ومـصاحلـهـا قـبل خـدمة
ـشـهـد فـان الـطبـقـة الـسـيـاسـية الـتي لـم تصـوت لـكـابـيـنة الـشـعب  ,وبـعـد قراءة ا
عالوي  ,كان دافـعها الرئيسي لذلك هو عدم مـوافقة السيد عالوي على شروطها
والرجل قـد حتدث بـذلك لـيلـة تكـليـفه بتـشـكل الوزارة مـطلع شـباط  2020 فـقال
(إن االحــزاب اذا فـرضت عــليّ شــروطـهــا فـأنـي سـأرفض ذلك وانــســحب وابـلغ
اجلمـهـور باألمـر وبـالفـعل قـد حتدث حـ لم تـصـوت له االحزاب مع الـنـاس وقد
ثل طـموحـها الـسياسي ذكر الـسبب بـأن االحزاب قـد رفضـته وكابـينتـه النه لم 
نـاصب الوزارية وبـذلك فشل بتـمرير حـكومته وحصل بقبـول مرشحـيها لـشغل ا
وهنا لنـا وقفة أقول فـيها اذا كان عالوي وهـو قريب للطـبقة السـياسية ماحصـل 
قـد رفضـته تلك الـطبقـة فكـيف سيـكون احلال وكان وزيـرا في إحدى حكـوماتـها 
تظاهرة على نتفضـة وا اذا  ترشيح شـخصية مسـتقلة تمـاما ومن اجلماهيـر ا
الواقع الـفاسد الـذي يعـيشه الـبلد بـالتـأكيد سـيكـون الرفض أقـوى وسوف يقف
رشح أوال فـيرفضـوه بعـدم التصـويت واذا حدث ونفـذ من قيودهم النـواب أمام ا
وفق الـيات الـعمل الـنيـابي وبقـدرة قادر  ,فـأن كابـينتـه سوف لن تـمرر أبـدا وكما
هو احلـال مع كابينة السـيد محمد توفيق عالوي  ,وبـذلك فأن اخلاسر األكبر من
كل هـذا هـو الـشـعـب الـذي يـنـتـظـر اخلالص من طـبــقـة سـيـاسـة فـاسـدة الى حـد
ومن هـنا فـأن اجلماهـير عـليـها أن تـعدل مـطالـبها صـاحلهـا فقط  الـعظم وتـنظـر 
ـان وتـشـكـيل حـكـومة إنـقـاذ وطـني  فـقط هـي من تـاخذ عـلى وتـطـالب بـحل الـبـر
الئـمة لها  ,وهـنا أذكر الـنقابات عاتـقها إجراء انـتخابات قـادمة وتهـيئة االجواء ا
ـي ـهـنيـة الـتي تـمـثل نخب الـعـراق ورجـاله من الـذوات الكـرام كـنـقابـة االكـاد ا
علم وغـيرهم من النقابـات األخرى التي تمثل صـفوة أبناء العراق واحملامـ وا
تظـاهرين االصالء  وهذا هو احلل ونسـائه  بضرورة الـتحرك باجتـاه مسانـدة ا
الـوحـيـد الـذي يـنــقـذ الـعـراق  من قـبـضــة جـهـات التـعـرف مـعـنى
عنى سرقـة البلد السـياسة وخدمـة الوطن بقدر مـعرفتهـا 
واذالله وتـرســيخ تــبــعـيــته لألجــنــبي لــكن هـيــهــات فـأن
الشـعب العظيم قد كـشف اللعبة وهـو من يحدد مصيره
ومـا الـعون إال من  عـنـد الله الـواحـد األحد ومسـتـقبـله 
ــقــتــدر عــاش الــعــراق بــلــد الــتــاريخ ومــنــبع الــقــوي ا

احلضارة حرا أبيا شجاعا مستقال.
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خـطط لـفـعـلـته مـسـبـقـا وكان

ينوي القتل. 
ـكنـنا هـنا أن نـقول إنه وال 
يــعــاني من أمــراض عــقــلــيـة
ـاريـجـوانـا".وقد مـرتـبـطـة بـا
وجــهت إلى يــومـاتــسـو ست
تــهم من بـيــنـهــا الـقــتل وهـو
أعـلن في الــسـابق عـدم نـيـته
اســتــئــنــاف احلــكم عــلى مــا
ذكرت وسـائل إعالم يابـانية.

لــــــكـــــنـه رأى أيــــــضــــــا أنه ال
يستحق اإلعدام.

وكـان يـومــاتـسـو تــسـلل إلى
مركـز للمـعوق العـقلي في
ضـاحـيـة طـوكــيـو حـيث كـان
يعمل سابقا ليال عندما كان
ــقــــــــــــيــمـــ فــيه مـــعــظـم ا

ينامون
.وانـتقـل من غرفـة إلى أخرى
ـقـيـمـ فـيه مـا أدى لــطـعن ا
إلى مـــــقــــتل 19 شـــــخــــصــــا

ولـم يــــــــــنـف ســــــــــاتــــــــــوشي
يـــومـــاتـــســو (30 عـــامــا) أن
يـــــكــــــون وراء قــــــتـل هـــــؤالء
األشـــــــخـــــــاص في مـــــــركـــــــز
مـــتــــخـــصص لـــلــــمـــعـــوقـــ
الـــعــقـــلـــيــ فـي ضــاحــــــيــة
طـــوكــيـــو حــيـث كــان يـــعــمل

سابقا.
وقــــال الــــقــــاضـي كــــيــــوشي
اونــومـا االثـنـ "لـقـد سـلـبت
حـيـاة 19 شـخــصـا هـذا أمـر
في غاية اخلـطورة وال مجال
للرأفة".وكانت النيابة العامة
طـلـبت انـزال عـقـوبـة االعـدام

تهم. با
وكـــان مــحـــامــو يــومـــاتــســو
دفـــــــعـــــــوا بــــــبـــــــراءتـه خالل
احملاكمة مؤكدين أن موكلهم
كـان "مـضـطـربـا عـقـلـيـا" عـنـد
ـــــة بـــــســــبب وقـــــوع اجلــــر
تــــــنـــــــاوله اخملـــــــدرات.لــــــكن
الــقــاضي قــال االثــنــ "لــقــد

وإصابة 26 نصفهم بجروح
بالـغـة. وتـوجه بـعد ذلك إلى
مـركـز لــلـــــــــشــرطـة وكـان ال
يــــزال يـــحـــمل الــــســـكـــاكـــ
ـضـرجـة بـالـدمـاء واعـتـرف ا

ته. بجر
وأحــدث ذلك صـدمــة كــبــيـرة
فـي الــــبـالد حــــيث نـــــســــبــــة
ــة مـــنــخــفــضــة جــدا اجلــر
وخـصـوصا أن يـوماتـسو لم
يــعــرب عن نـــدمه بل أكــد أن
ــــة هــــو كــــرهه دافع اجلــــر

. للمعوق
ـركـز وكــان غـادر عـمــله في ا
قــــبـل أشــــهــــر مـن ارتــــكــــابه

ة.  اجلر
وأدخـل بـــــــــــالــــــــــقــــــــــوة إلـى
ستشـفى بعدما قال لزمالء ا
له إنه يـنوي ارتـكاب مـجزرة
فـيـه لـكـنه خـرج مـنه سـريـعـا
بعـدما وجد أحـد األطباء أنه

ال يشكل أي خطر.
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راة"..جبران خليل جبران "التقوم اال والتبنى احلضارات االعلى اكتاف ا
كـان ولــدت كالرا في ( 5 يــولـيـو1857) في قـريــة صـغــيـرة في ســاكـسـونــيـا
اســمــهـا قــبل الــزواج ايـســنـيــر وهي االبــنـة الــكــــــــبــرى لـرجـل كـان يــعـمل

بالتدريس.
ـراة تـعـاني من سـعت زيـتـكن الـى تـنـظـيم وقـيـادة الـعـامـالت في وقت كـانت ا
بل انها كرست حيـاتها في سبيل االظـطهاد واالستغالل بـكل ماتملك من قـوة
اسـماع صوتها من خالل تنـظيم النساء الـعامالت في منظمات نـقابية تضمن
بل كـان مـسـتحـيال في ظل لـهن حـقوقـهن وقـد كـان االمـرغايـة في الـصـعـوبة

هيمنة انذاك ونظرتها للمراة. االيدولوجيات ا
ساواة" نصف الشهرية عام1891وراست حتريرها اسـست زيتكن صحيفة"ا
ـراة ـدة خــمس وعـشــرين عـامــا وكــانت تـســعى من خاللــهـا الى تــثـقــيف ا
ـطالـبة بـحقـوق العمـال ككل ودعت الـعاملـة ليـكون لـها الـوعي والقـدرة على ا
ــراة اليـهــدف الى مــنـافــســة الـرجل بل وان نــضـال ا ــراة الى اسـتــقاللــيـة ا

احلصول على حقوقها كانسانة لها دور في اجملتمع.
تـعرضت زيتكن لـلمالحقة بـسبب ارائها وافـكارها ونفـيت الى فرنسا مـلتحقة

بزوجها حتى وفاته.
للتـاكيد ؤتمـر كوبنـهاكن عام 1910 لـلحركـة النسـائية االشـتراكيـة شـاركت 
ونال يـا لـلمـراة عـلى مـطلب االقـتراع الـعـام واقتـرحت يوم 8 مـارس يـوما عـا
ية االقـتراح التايـيد ومنذ الـعام التالي  1911 وحـتى بعد اندالع احلـرب العا
ـــراة تــنـــظم في جـــمـــيع مــدن االولى كـــانت مـــظــاهـــرات االحـــتــفـــال بــيـــوم ا

وتعتبر اول مناضلة دعت لالحتفال بهذا اليوم. اوربا
ــراة قـــــــــــادرة عــلى االدالء لــقــد اثـــبــــــــتت زيــتــكن بــالــقــول والــفــعل ان ا
بـصـــــــوتهـا والتـمسك بحـقوقـها التي وهـبــــــــتـها لهـا احليـاة وكل الشرائع
بل انـهـا بـحق نـصــــــــــف اجملـتـمع وتـربي كـكــــــــــائن مـسـتـــــــــــقل بـذاته
ـا الــدنــــــــــيــا امــتـحــان البـراز يــقــول مـصــطــفى مـحــمــود"ا نــصــفه االخـر
ومـــاتـــفـــاضـــلت ـــواقـــفـــهــا ـــواقف..فـــمـــا اخـــتـــــــــــــلـــفت الـــنـــفـــوس اال  ا

واقفـــــــــها". اال
فـتحيـة اكبـار واجالل للنـخلـة العراقـية الـسامـقة في يومـها وهي تـسطر اروع
حتـية لـكل امـراة اعـطت ولـكل زوجة الـصـور وتطـرز احلـيـاة بحـروف من نـور
ضـحت ولكل اخت سندت ولكل ابنة حـافظت على اسم ابيها ولكل ام ضحت
بـفـلذة كـبـدهـا في سـبـيل هـذا الوطـن ومن اجل ان تـبقى رايـة الـعـراق خـفـاقة

ابدا..
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ــنـــامــة (أ ف ب) - ســجّــلت { ا
الـبـحرين امس اإلثـنـ أول وفاة
ـــســتــجــد بــفــيـــروس كــورونــا ا
واطنة تـبلغ من العمر 65 عاما
بحسب ما أعلنت وزارة الصحة
وهي الـوفــاة االولى في مـنــطـقـة

اخلليج.
وأعـلـنت الــوزارة عـبـر حـسـابـهـا
ـــواطـــنــة عـــلى تـــويـــتـــر "وفـــاة 
بــحـريــنـيــة تــبـلغ مـن الـعــمـر 65
عــامــاً لــديــهــا أمــراض وظـروف
صــحــيــة كــامــنــة وكــانت إحــدى
احلـــاالت الـــقـــائـــمـــة لـــفـــيــروس

كورونا.
ــركـزيـة في ـصـارف ا وأعـلــنت ا
جـمــيع أنـحــاء الـعـالـم الـتـعــبـئـة
سـعيا لـطمأنـة األسواق وحمـلها
عـــلى تــخـــطي صــدمـــة انــتــشــار
ـسـتجـد فـيـما فـيروس كـورونـا ا
تـرتـفـع حـصـيـلـة الـوبـاء بـاطّـراد
وخــصــوصـا فـي أوروبـا مــا دفع
بـــــالــــدول إلى إغـالق حــــدودهــــا

وفرض العزلة على شعوبها.
وخــفض االحــتــيــاطي الــفــدرالي
األمـيـركي األحـد مـعـدالت فـوائده
إلى الـصـفــر مـشـاركـا في حتـرك
ـركزية ي مـنسّق للـمصارف ا عا
بهـدف ضمان عـدم نفاد الـسيولة
فـي الــــعــــالم اإلثـــــنــــ في وقت
تــتـــكــشـف عــواقب اقـــتــصـــاديــة

متزايدة للوباء.
في فـــرنـــســـا حـــذر مـــديـــر عـــام
شؤون الصحة جيروم سالومون
اإلثــنــ بــأن الــوضع في الــبالد
"مـقـلق جــدا" و"يـتـدهـور بـسـرعـة
كبيرة" مشيرا إلى "عدد احلاالت
بـــــات يـــــتـــــضــــــاعف كـل ثالثـــــة
أيـام".وأعلنـت الص اإلثـن عن
أول تـراجع إلنـتـاجهـا الـصـناعي
في حـوالى ثالث عـاما وانـهيار

مبيعاتها بالتجزئة.
انيا علق االحتاد الدولي وفي ا
للـسيـاحة اجملـموعـة السـياحـية
األولى في الـعـالم الـقـسم األكـبر
مـن نـــــشــــــاطـــــاتـه كـــــالــــــرحالت
ـنــظـمـة.بـدورهـا أمـرت مـديـنـتـا ا
نـــيــــويـــورك ولــــوس أجنــــلـــيس
طاعم بإغالق جميع احلانات وا
الهي الليلية في تدبير متبع وا
فـي الـعديـد مـن الـدول األوروبـية

مثل فـرنـسا وإيـطـاليـا وإسـبانـيا
وبلجيكا. 

وفـي الس فــــيـــــغـــــاس أغــــلـــــقت
مـــجــمــوعـــة إم جي إم فــنـــادقــهــا
وكــازيــنـــوهــاتــهــا الـ.13وأســفــر
كوفيد-19 عن أكثر من ستة آالف
وفـاة في العـالم بيـنهـا ألفـا وفاة
في أوروبـــــا الـــــتي حتـــــولت إلى
ي.وســجــلت بــؤرة الـوبــاء الــعــا
إيــطـالــيـا الــبـلــد األكـثــر تـضـررا
ـي في أوروبا جـراء الـوبـاء الـعا
األحـد عـددا قيـاسـيا من الـوفـيات
الــيــومــيــة بــلغ 368 وفــاة في 24
ساعـة مـا يـرفع الـعـدد اإلجـمالي
للـوفيـات في هذا الـبلد إلى 1809

وفاة.
وتــبــقى حــصــيــلــة الــوفـيــات في
الــصـ مــنــشــأ الــوبـاء األعــلى
حــــتى اآلن مـع تـــســــجــــيل 3199
وفـــاة غــيـــر أن أســـرع انــتـــشــار
للـوبـاء يـسجّل حـالـيـا في أوروبا
حـــــيـث تـــــوفي حـــــتى اآلن 2291
شـخــصـا مـعـظـمـهم في إيـطـالـيـا
وإســــبـــانــــيــــا حـــيـث ازداد عـــدد
اإلصـــابــات الــتي  إحــصــاؤهــا
بــألـفـي إصـابــة جــديـدة خالل 24

ساعة.
وبـات عــدد الـوفـيــات في األمـاكن
األخـــرى مـن الـــعــــالـم يـــزيــــد عن
حــصـــيــلــة الـــصــ إذ وصل إلى
3221 في حــ يــبــدو أن الــبـؤرة
األولـى للـمـرض تـمـكـنت من وقف
انتشـار الفيـروس مع تسجيل 16
إصـابـة جـديــدة فـقط اإلثـنـ 12

منها قادمة من اخلارج.
وبحـسب حـصيـلة أعـدتـها وكـالة
فــــرانـس بــــرس اســــتـــــنــــادا إلى
مـصـادر رسمـيـة توفي بـاإلجـمال
6420 شـخـصـا جـراء كـوفـيـد-19
من أصل 159844 إصابة مسجلة
في العالم حتى الساعة 17,00 ت
غ األحـد.وأعلـنت منـظمـة الصـحة
ـيـة أن أوروبـا بـاتت "بـؤرة" الـعـا

الوباء.
 وفـرض االحتـاد األوروبي قـيودا
على تـصـدير جتـهـيزات احلـمـاية
الــطـبـيـة لـضـمــان تـمـوين بـلـدانه

داخليا.
وفـرضت إسبـانيا ثـاني دولة من
حيث اإلصـابات في أوروبـا على

مواطنـيها لزوم مـنازلهم وأعلنت
دة  15يوما. حال الطوار 

وفيـمـا أغـلقت فـرنـسا مـنـذ األحد
الهي ــــطــــاعم واحلــــانــــات وا ا
ــــدارس ودور الـــــســــيــــنـــــمــــا وا
واجلـامـعات مع وصـول حـصيـلة
الـوبـاء إلى خـمـسـة آالف إصـابـة
و120 وفــــــــــاة أبــــــــــقـت عــــــــــلـى
االنتـخـابـات البـلـدية األحـد غـير
ـــــشــــاركــــة فـــــيــــهـــــا كــــانت أن ا
مـتـدنـيـة.وحـظـرت الـنـمـسـا (602
إصابـات السبت) جتـمع أكثر من
خــــمـــســــة أشــــخـــاص ومــــنـــعت
التنقالت إلّا للضرورة القصوى.
كذلك أمرت هولندا ولوكسمبورغ
ـــواقع الــتي األحــد بـــإغالق كل ا
يـتـجمع فـيـها الـنـاس من مدارس
وحانات ومطاعم ومقاه ومتاجر
فــيـــمــا أمـــرت إيـــرلــنـــدا بــإغالق

احلانات.
وأعـلـنت صــربـيـا حـال الـطـوار
لفـترة غيـر محددة وسـتتم تـعبئة
اجليش لـلـمـساهـمـة في مكـافـحة

الوباء. 
كـمـا فرضت بـولـيفـيـا واإلكوادور
وبيـرو قـيـودا صارمـة عـلى تـنقل

في مـنازلـهم" كمـا أغلـقت ضريح
اإلمـام الـرضــا في مـديـنـة مـشـهـد

قدسة. ا
ـــــغـــــرب كـل الـــــرحالت وعـــــلق ا
الـدولـيـة غــيـر أنه أذن لـطـائـرات
خـــــاصـــــة بــــإعـــــادة الــــســـــيــــاح
األوروبـــــيــــ الـــــعـــــالــــقـــــ في
الـبــلـد.وفي أمــيـركــا اجلـنــوبـيـة
أغــلـقت تــشــيـلي مــوانــئـهــا أمـام
الـســفن الــسـيــاحـيــة بـعــد فـرض
احلـجـر الـصــحي عـلى سـفـيـنـتي
رحالت عـــلى مــتـــنــهـــمــا حــوالى
1300 شـــخص. وحــذت الـــبــيــرو
حــذو تــشــيــلي واتــخــذت إجــراء
ــــــاثـال.وفي جـــــــمــــــهـــــــوريــــــة
الـدوميـنـيكـان نـظـمت السـلـطات
األحد إعادة  3200مسافرا علقوا
عــلى مــ ســفــنـهـم الـســيــاحــيـة
بـعــدمــا بــات مــحـظــورا عــلــيــهـا

النزول في موانئها.
وفــرضت نـــيــوزيـــلــنـــدا احلــجــر
الـصـحي عـلى سـفيـنـة تقل 3700
شـخص كــمـا حـظــرت عـلى سـفن
الــرحالت الــرســو في مــرافــئــهــا
حـــــــــــــــتـى 30 حـــــــــــــــزيــــــــــــــران.

غـيـر أن احلـبــر األعـظم خـرج من
الــفــاتــيــكــان األحـد لــيــصــلي في
كاتـدرائية سـانتا مـاريا ماجوري
الــتي تـؤوي صـلـيـبــا يُـعـتـقـد أنه
ـؤمـنـون عام عـجـائبـيـا سـار به ا
1522 لـلـتـضــرع من أجل انـتـهـاء
وبــــاء "الـــطــــاعــــون األســـود" في

روما.
ـــتــحـــدة أثــارت في الـــواليــات ا
ـتخـذة حيال الـتدابـير اجلـديدة ا
األمـيـركيـ العـائـدين من أوروبا
ـــــطـــــارات حـــــيث فـــــوضى فـي ا
تـشـكـلت صفـوف انـتـظـار طـويـلة

لعدة ساعات.
وفي لـــبــنــان أمــرت الــســلــطــات
ــــواطـــنـــ بـــلــــزوم مـــنـــازلـــهم ا
أســبـوعـ وســيـتم إغـالق مـطـار
بـــيـــروت الــــدولي اعـــتــــبـــارا من
األربــــــعـــــاء وحــــــتى نــــــهــــــايـــــة
آذار/مارس.وأعـلنت إيـران ثالث
دولـــة أكــثــر تــأثـــرا بــالــوبــاء في
الـعـالم عن  113وفـاة جـديـدة مـا
يـرفـع احلـصـيـلـة اإلجــمـالـيـة إلى

724 وفاة و13938 إصابة. 
واطـن وطـلـبت السـلـطات مـن ا
"إلـغـاء جـمــيع رحالتـهم والـبـقـاء
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سكانها.
كافحة انتشار وتسعى دول عدة 
الــوبــاء بـإغـالق نـفــســهــا بــشـكل
ا في ذلك داخل االحتاد متزايد 
ـبدأ األوروبـي ما يـشـكل ضـربـة 

حرية التنقل داخل التكتل.
انـيـا وفرنـسـا جزئـيا وستـغـلق أ
احلــدود بــيـــنــهـــمــا ولن تـــســمح
لـلـعبـور سـوى لـلـعمـال الـعـامـل
في الدولة األخرى والبضائع. 

كذلك أعلـنت روسيا واجلـمهورية
التشيكيـة واألرجنت وكولومبيا
وغواتيمـاال األحد إغالق حدودها

سواء كليا أو جزئيا.
وفـي ايــطــالــيـــا أبــدت ســلــطــات
لـومـبـارديــا (شـمـال) قـلــقـا حـيـال
قدرة نـظـامـهـا االستـشـفـائي على

رضى. امتصاص أعداد ا
وأعلن الـفاتـيكان األحـد أن جميع
صـلوات واحـتـفاالت عـيد الـفصح
هـذه الــسـنـة في ســاحـة الـقـديس
بــطــرس ســـتــتم بــدون مــشــاركــة
ـؤمــنــ كـمــا أن كل الــلــقـاءات ا
الـعامـة والصـلوات الـتي يجـريها
الـبـابـا فـرنـسـيس سـتـكون " فـقط

باشر". عبر البث ا

البابا فرنسيس في الفاتيكان 
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االثن بعقوبة االعدام لرجل
دين بـــقـــتل   19  شـــخـــصـــا
يـعـانــون إعـاقـات عــقـلـيـة في

{ يوكوهاما (اليابان) (ا ف
ب) - قــــــضت مــــــحــــــكــــــمــــــة
يـوكوهـامـا في الـيـابان امس

الــعـام 2016 في واحــدة من
أســـــوأ جـــــرائم الـــــقـــــتـل في

عاصر. تاريخ البالد ا

بغداد
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جـميـعنـا نتـذكَّـر التـعلـيمـات والـقيم الـتي أراد آباؤنـا ومـعلـمونـا غرسـهـا فيـنا مـنذ
الـصـغر .. وأذكـر إحـدى هـذه القـيم و األقـوال احلكـيـمة الـتي تـقـول: النـظـافة من
ـعـنى ال يـدركـهـا ـان وهـو قـول نـبـوي شـريف يـحـوي حـكـمـة بـالـغـة واسـعـة ا اإل

اجلميع.
ا نظافة القلب والروح. قصودة هنا ليست نظافة اجلسد فقط وإ إن النظافة ا

ولألسف بعـضنا من يهـتم بجانب ويـهمل اجلانب اآلخر.. ولـذلك غالبيـتنا ال نولي
لهذا األمـر أهمية بـقدر ما يحمل من أهـمية كون الـنظافة درع وسور يـحمينا من

اي خطر يريد أن يقتحم أجسادنا ويُذهِب بأرواحنا.
مثل مـايحدث الـيوم ونحن نـشهد هـذه الفتـرة مواجهـة أزمة فيـروس كورونا الذي

انتشر في مدن العالم .
لقد انـتشر الـكورونا في جسـد الصغـير والكـبير النـحيف والبـدين لكنه ال يـستقر

اال عند الذين اليتمتعون في نظافة جيدة ومناعة قوية.
ومع تزايـد انتـشاره تـهـافت القـلق ودَبَّ التـوتـر واخلوف في قـلوب الـناس خـاصة
بـعـد ظـهـور حـاالت معـدودة في مـحـافـظـات عـراقـيـة وفي بـغـداد حـتى أن الـناس
اخذوا يـعتـنون جـيدا بـنظـافة األمـاكن واألسطح  ويـخشـون مالمسـتهـا ويضـعون

عقمات... واجته الغالبية لشراء الكفوف و الكمامات  ا
 كإجـراءات احترازية للوقاية من الفيروس وبدا لي أن هذا
ـطـهـرة كـحـرز جـبـار من ـواد ا الـفـيـروس أعـاد الـثـقـة بـا
ـنـاظر األمـراض واألوبئـة... وبـدونه لم نكن لـنـرى هذه ا
الطـبيعية الـبيئيـة التي لم تنتشـر إال عندما انـتشر خطر
ان فقط بل الكـورونا وايقنت ان النظـافة ليست من اإل

من الكورونا.
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مكافحة الشغب أمام سيارة مدرعة
ـؤدي إلى الـقـصر تـغـلق الـطـريق ا
الـــــرئــــاسي ”إنه الـــــســــبـت يــــوم
ظاهرات. بعض الناس يعتقدون ا
أن فـيـروس كــورونـا لن يـصــيـبـهم

ويرفضون االمتثال للنصيحة.“
وفـي وقت ســــــابق  إغـالق وسط
باريـس وفتـشت الشـرطة احلـقائب
بـــســـبـب مـــخـــاوف مـن مـــحـــاولـــة
احملتج العودة لـلشانزليزيه لكن
الطوق الذي فرضته الشرطة جرى
تـــــخــــفـــــيــــفه بـــــحــــلـــــول مــــوعــــد
الغداء.وأصدرت احلكومة منشورا
رسـمـيـا يـوم الـســبت يـحـظـر كـافـة

التجمعات غير الضرورية. 
لــكن مـــئـــات احملــتـــجــ يـــرتــدي
بـــعـــضــــهم كـــمــــامـــات بـــدأوا في
الـــتـــجــــمع أمـــام مـــحـــطـــة قـــطـــار
مـونــبـارنـاس وهــتـفـوا بــشـعـارات

اكرون. مناهضة 
وقــدر مـصـدر في الــشـرطـة األعـداد
بــنــحـو  400 مــتــظـاهــر.وأطــلــقت
شــرطــة مــكــافــحــة الــشــغب الــغـاز
ـسيل لـلدمـوع لـكن لفـترة وجـيزة ا

وتـظـاهـر عـدة مــئـات من مـحـتـجي
ــنــاهــضــ الــســتــرات الــصــفــر ا
لـلحـكومـة في العـاصمـة الفـرنسـية
باريس يوم السـبت في حتد حلظر
عــلى الـتــجـمــعـات الــعـامــة يـهـدف
لـلــمـسـاعــدة في احلـد من انــتـشـار
فـيــروس كــورونـا.وأعــلن الــرئـيس
ـانـويل مـاكـرون في كـلـمـة بـثـها إ
الـتــلـفـزيــون يـوم اخلــمـيس إغالق
ـدارس وحث الـنـاس عـلى جتـنب ا
التعامل عن قرب بفعل مخاوف من
الــفـيـروس الــذي أودى بـحـيـاة 79
شــخـصــا وأصـاب أكــثـر من 3600
شخص في فـرنسـا.كمـا أعلن وزير
الداخلية كريستوف كاستانير يوم
اجلمعة حظر كافة التجمعات التي
يــــشــــارك فـــيــــهــــا أكـــثــــر من 100
شـــــخـص. ورفـــــضت الـــــشـــــرطـــــة
الـفـرنــسـيـة طـلـبــات من مـحـتـجـ
لـلـتـجـمع فـي مواقـع حـسـاسـة يوم
الـسـبت مـنـهـا شارع الـشـانـزلـيزيه
الـذي شـهد اشـتـباكـات عـنيـفـة ب
قـوات األمن واحملـتـجـ قـبل نـحو
عــــام. وقــــال ضــــابط من شــــرطــــة

وانتشر نحو ألف من أفراد قوات
ـديـنة لـلـتـعـامل األمن فـي أنـحـاء ا
مـع احلـــشـــد.وهـــذا الــــســـبت هـــو
السبع على التوالي الذي يخرج
فـــيه احملــتـــجــون والــذيـن دفــعــهم
لـلــتـظـاهــر في الـبــدايـة في أواخـر
 رفع الـســلــطـات لــلــضـرائب2018
وأسعار الوقود لكنها حتولت بعد
ذلك لالحـــتـــجـــاج عـــلى حـــكـــومــة
مـاكرون وسـياسـاتـها.وعـلى الرغم
مـن أن أعـــداد احملــــتـــجــــ بـــاتت
أصغر بـكثير فقـد ظل هناك غضب
من حــــكـــومــــة مـــاكــــرون وجـــاءت
مـظـاهــرات يـوم الـسـبت لــلـتـذكـيـر
بـــذلك قـــبـل يــوم مـن انــتـــخـــابــات
مــحـلــيـة. ويــعـد الــتـصــويت الـذي
يـجـرى يـوم األحـد اخـتـبـارا مـهـمـا
ــاكــرون إذ هــنــاك غــضب بــشــكل
خـاص لـدى مـعـارضيـه من خـططه
إلصالح نـظام الـتـقاعـد وليس من
ـتـوقع أن يحـظى حـزبه بـنتـيـجة ا
جـيـدة في االقـتـراع. وقـرر مـاكرون
ــضي قـدمــا في الـتــصـويت عـلى ا
الرغم من مخاوف انتشار كورونا.

يـعتـقـد أنه لم يسـبق لـها مـثيل في
الـعـصـر احلـديث.وعـادة مـا جتـذب
القداديس التي تستمر أربعة أيام
من خميس العهد إلى عيد القيامة
عـشـرات اآلالف من األشـخاص إلى
مـواقع في رومـا والـفــاتـيـكـان.كـمـا
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قـال الــفـاتــيـكــان يـوم األحـد إن أي
قـداس سيـتـرأسه البـابـا فرنـسيس
قبل ناسبة عيد القيامة الشهر ا
ســـيــجــري دون جـــمــهـــور بــســبب
تفشي فـيروس كورونـا في خطوة

وقع اإللكتروني ذكر إخطار على ا
كتب البابا أنه حـتى عيد القيامة
يوم 12 أبـريل نـيـسان سـتـسـتـمر
لـقـاءات الـبـابــا اجلـمـاهـيـريـة يـوم
األحـد عـبـر اإلنـتـرنت والـتـلـفـزيون

دون مشاركة عامة.


