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املرشح اجلدلي 

إغالق مدن جديدة وحجز سفينة باليابان مع تفشي الفايروس

السماح لشخص واحد في كل أسرة صينية 
للخروج لشراء احلاجيات

زمان جديد

قبل ايام من تكليف رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد توفيق عالوي باملنصب 
تساءلت على مواقع التواصل االجتماعي عن كونه جدليا ام ال. اشارتي طبعا 
حول  العراق  في  العليا  الشيعية  املرجعية  وضعته  الذي  الشرط  عن  كانت 
مواصفات رئيس الوزراء الجديد وقد وضع احد املتحدثني باسمها هذا التعبير 
القوى  ملنظومة  املنتمني  من  اليكون  ان  يجب  للمنصب  املرشح  ان  عن  كناية 
املسيطرة على العراق وان ال يكون مرفوضا من قبل املتظاهرين. تساءلت ايضا 
عن جدلية  لنا  هيغل سيقول  االملاني  الفيلسوف  كان  عما  للدعابة  محاولة  في 
عالوي من عدمها. كنت اشير الى فكرة الديالكتيك التي نظر لها هيغل وترجمت 
للعربية بمفردة الجدل. بشئ من التبسيط, الذي امل ان اليكون مخال, اقول 
بأن فكرة الجدل كانت الفكرة املركزية في شرح هيغل للتطور عبر التاريخ والذي 

يراه ناتجا دوما عن صراع بني ضدين ينتهي بتسوية تمثل وضعا جديدا. 
جدل محمد توفيق عالوي وغيره من املرشحني يختلف طبعا عن جدل هيغل. 
ربما يبدو ان املرشحني ملنصب رئاسة الوزراء في العراق بعد عام الفني وثالثة 
الحقيقة  املتناقضة لكن  يأتون كحل لصراع بني االطراف  هم مرشحو تسوية 
هي غير ذلك. من املهم هنا ان نفهم بصورة دقيقة دروس التاريخ الصحيحة 
كما حاول هيغل الذي تمحور جل عمله على دراسة التاريخ والحث على التعلم 
القوى  تقدمها  يأتون كمفاجأة سياسية  السابقون كانوا  الوزراء  منه. رؤوساء 
الحاكمة في العراق بعد ازمات سياسية طويلة ليتم تقديمهم للجمهور كخالص 
وامل وهم في الحقيقة كانوا كل مرة خالصا وامال للنظام السياسي ال غير. لم 
يأتوا نتيجة لبرنامج سياسي واضح يتم التعهد به ووضع طرق تنفيذه واجراء 
حملة انتخابية على اساسه. وقد كانوا طبعا, وتلك هي املشكلة الكبرى جزءا 
من نظام املحاصصة الطائفية الذي وصل مع االنتفاضة الشعبية الحالية الى 

ازمته الكبرى. 
يأتي محمد توفيق عالوي بنفس الطريقة تقريبا. كثيرون شبهوا طريقة تكليفه 
بطريقة تكليف سلفه عادل عبد املهدي في اتفاق مبارك ايرانيا بني زعيم التيار 
تكليف  لكن  العامري.  هادي  الفتح  تحالف  وزعيم  الصدر  مقتدى  الصدري 
عالوي يأتي في ظروف اكثر تعقيدا وعنفا بكثير من الظروف التي عني فيها عبد 
املهدي. هذه املرة يأتي التعيني بعد سقوط مئات الضحايا واالف الجرحى في 
انتفاضة شعبية مستمرة. وبعد ان اتهمت مجموعات في تحالف الفتح بالقيام 
بجزء واسع من اعمال القمع والقتل ضد املتظاهرين وبعد ان كان تيار الصدر 
مساملا مع التظاهرات ثم مشاركا فيها ومدعيا الحماية لها انسحب منها بعد 
خالف ليعود اليها في محاولة للسيطرة التامة على خياراتها كجزء من عملية 

تكليف عالوي برئاسة الوزراء. 
ال يبدو محمد عالوي مرشح تسوية ونتاج لجدل هيغلي ابدا. انه مرشح جدلي 
باملعايير العراقية املعاصرة وقد انطلقت التظاهرات بسرعة رافضة. في الحقيقة 
غير  الوزراء  رئيس  يكون  بان  ومطالبهم  املتظاهرين  بني  مركبا  يمثل جدال  هو 
كما  عليه.  والسيطرة  بالحكم  املتمسكة  القوى  وبني  السياسية  للطبقة  خاضع 
التيار الصدري.  املنتمني لالحزاب و  املتظاهرين غير  انه يمثل جدال اخر بني 
اسمه  ان  على  عالوي  ترشيح  مؤيدي  من  وغيره  الصدري  التيار  حجة  تقوم 
في  تقدم  تحقيق  ضرورة  عن  املؤيدون  يتحدث  سابقا.  املتظاهرون  طرحه  قد 
التي  الشعبية  االضطرابات  وانهاء  السياسية  االزمة 
يرون انها تشل الحياة العامة. يرفض املتظاهرون ذلك 
طبعا. يرفضونه بطريقة قاطعة ويستمرون بدفع ثمن 

مطالبهم بدمائهم, ويستمر الجدل. 

لندن- )أ ف ب( - ترى الحكومة البريطانية 
الذين  البريطانيني  مالحقة  يمكن  ال  أنه 
لإلعالم  االلزامية  التعرفة  يدفعون  ال 
السمعي البصري، لكن هذا االجراء يقلق 
سي(  بي  )بي  البريطانية  االذاعة  هيئة 

التي تستند إلى ذلك في تمويلها.
مورغن  نيكي  الثقافة  وزيرة  وأعلنت 
حول  اآلراء  ستستطلع  أنها  األربعاء 
وإذا  الدفع،  عن  التخلف  تجريم  عدم 
حيز  االجراء سيدخل  على  املوافقة  تمت 

التنفيذ في نيسان/أبريل 2020.
وهذا نبأ سيء إضافي لبي بي سي التي 
التعرفة  من  وحرمت  الشباب  فئة  فقدت 
االلزامية بعد اعفاء الذين تفوق أعمارهم 

75 عاما من دفعها.
والشهر املاضي عمدت »بي بي سي« إلى 
التحرير.  أقسام  في  وظيفة   450 إلغاء 
السمعية  االعالم  وسائل  وتمويل 
البصرية في القطاع العام سيعرض على 
بساط البحث في العام 2022 وسط توتر 

مع السلطات املحافظة.
وقالت نيكي مورغن في خطاب في لندن 
ان على بي بي سي »التأقلم« مشيرة إلى 
يتخلف  من  سجن  أو  تغريم  احتمال  أن 
 183( عن سداد مبلغ ال154.50 جنيها 

يورو( سنويا لم يعد قائما اليوم.

لكنها أقرت بأن وقف املالحقات سيؤدي 
»حتما« إلى خفض ايرادات املؤسسة.

نقابة  رئيسة  تشايلدز  فيليبا  وأعلنت 
السمعي-البصري  مجموعة  في  »بيكتو« 

أن االجراء »ال معنى له«.
وراء  يقف  ما  أن  »يبدو  بيان  في  وقالت 
عدم  في  الحالية  الحكومة  رغبة  هو  ذلك 

تفويت فرصة لضرب البي بي سي«.

اليمني  من  لهجمات  املؤسسة  وتعرضت 
غمرة  في  السياسية  لتغطيتها  واليسار 

بريكست.
التشريعية  االنتخابات  حملة  وخالل 
بوريس  رفض  األول/ديسمبر  كانون  في 
في  مراسل  مع  مقابلة  اجراء  جونسون 
الالذع  باسلوبه  معروف  سي  بي  البي 
البرنامج  في  يشاركون  وزراؤه  يعد  ولم 

الصباحي على إذاعة بي بي سي4.
املتحدثة  برابن  ترايسي  وأعلنت 
املعارضة  حزب  العمالي،  الحزب  باسم 
الرئيسي، أن »مستقبل بي بي سي مهدد 

فعال من هذه الحكومة املحافظة«.
وأضافت »عدم تجريم التخلف عن سداد 
التعرفة االلزامية سيحرم املؤسسة مبالغ 

مالية طائلة«.

هل هناك َمن يحارب قناة بي بي سي؟

أغلقت   - ب(  ف  )أ  )الصني(-  هانغتشو 
السلطات مزيدا من املدن الصينية بقطع 
في  البقاء  السكان  من  وطلبت  الطرق 
فيروس  الحتواء  محاولة  في  منازلهم 
كورونا املستجد فيما ارتفعت حصيلته 

األربعاء إلى نحو 500 وفاة.
مع  أيضا  عامليا  املخاوف  وتصاعدت 
تأت  لم  إصابة  حاالت  أخرى  دول  رصد 
من الصني. وتأكدت إصابة 10 أشخاص 
تخضع  سفينة  منت  على  بالفيروس 

لحجر صحي قبالة سواحل اليابان.
ومع أكثر من 24 الف إصابة في الصني 
وحدها فرضت مزيد من املدن تدابير في 
في  هوباي  مقاطعة  عن  بعيدة  مناطق 
املرض،  بؤرة  والتي تشكل  البالد  وسط 
في  صعوبة  السلطات  تواجه  وقت  في 
 56 نحو  ويخضع  الفيروس.  احتواء 
عمليًا  للعزل  هوباي  في  مليون شخص 
منذ األسبوع املاضي. والعاصمة ووهان 

في صميم إجراءات الطوارئ الصحية.
في هانغتشو، على بعد 175 كلم جنوب 
غرب شنغهاي، ُوضعت أسيجة خضراء 
عمالق  مقر  إلى  املؤدية  الشوارع  لقطع 
فيما  بابا،  علي  االلكترونية  التجارة 
حلقت طائرة مقاتلة في األجواء. وسمح 
لعمال التوصيل بتسليم سلع استهالكية 

للمنازل.
املناطق  إحدى  في  بابا  علي  مقر  يقع 
 3 وعددهم  سكانها  ُأبلغ  التي  الثالث 
ماليني نسمة هذا األسبوع، أن شخصا 
سيسمح  أسرة  كل  من  فقط  واحدا 
لشراء  يومني  كل  مرة  بالخروج  له 
الحاجيات. وصدح مكبر للصوت راجيًا 

على  ولحضهم  الخروج  بعدم  السكان 
استخدام األقنعة الواقية وغسل أيديهم 
من  شخص  أي  عن  واإلبالغ  باستمرار 
أنحاء  في  السكان  ويخشى  هوباي. 
أخرى من الصني أن يكون سكان هوباي 
ناقلني للعدوى. وفرضت ثالث مدن أخرى 
شرقا  الواقعة  جيجيانغ  مقاطعة  في 
نينغبو  من  وأجزاء  وونتشو  تاتشو   --
مليون   18 نحو  تطال  مماثلة  تدابير   --
في  مدينتني  سلطات  وشجعت  شخص. 
شمال  بأقصى  هيلونغجيانغ  مقاطعة 
تدابير  اتخاذ  على  الصيني،  الشرق 
مماثلة، وكذلك عدد صغير من املدن على 

طول الساحل الشرقي.
 في مقاطعة هينان، املحاذية لهوباي، قرر 
أحد أحياء مدينة جوماديان أن شخصا 
واحدا من كل أسرة يمكنه مغادرة املنزل 

مرة كل خمسة أيام.
مالية  حوافز  املواطنني  على  وعرضت 
قادمني  أشخاص  عن  معلومات  لتقديم 

من هوباي.
مخاوف عاملية 

يعتقد أن الفيروس ظهر أوال في أواخر 
2019 في ووهان  كانون األول/ديسمبر 
البرية،  الحيوانات  لبيع  سوق  في 
كثيفة  انتقال  مع حركة  بسرعة  وانتشر 
السنة  رأس  عطلة  لتمضية  للمواطنني 

القمرية في كانون الثاني/يناير.
إلى  مطرد  بشكل  الوفيات  عدد  ارتفع 
هوباي  أبلغت  أن  بعد  الصني  في   490
معظم  وحدثت  إضافية.  وفاة   65 عن 
الوفيات في املقاطعة والحظ املسؤولون 
أن معدل الوفيات وهو نحو 2 في املائة، 

هو أقل من معدل الوفيات جراء متالزمة 
التهاب الجهاز التنفسي الحاد )سارس(.
ينتمي فيروس كورونا الجديد إلى عائلة 
مسببات األمراض التي تسبب السارس 
في  شخص   800 بنحو  أودى  الذي 
عامي 2002-2003. ودفع الوباء منظمة 
الصحة العاملية إلى إعالن حالة طوارئ 
الحكومات  من  والعديد  عاملية  صحية 
وشركات  السفر  على  قيود  لفرض 
من  الجوية  الرحالت  لتعليق  الطيران 
وإلى الصني.  وأعلنت الرئيسة التنفيذية 
في هونغ كونغ كاري الم األربعاء أن أي 
شخص يصل إلى هونغ كونغ قادمًا من 
صحي  لحجر  سيخضع  الصيني  البر 
من  مزيد  دون  أسبوعني،  ملدة  إلزامي 
اإلجراء.   تنفيذ  كيفية  عن  التفاصيل 
وقالت »هذا االجراء قاس. لكنني أعتقد 
بعد أن قلنا أنه يتعني عزل كل الوافدين 
شباط/  8 من  اعتباًرا  يوًما   14 ملدة 
سيتقلص«.   الوافدين  عدد  فإن  فبراير، 
و أغلقت هونغ كونغ التي تتمتع بحكم 
إلى  البرية  املعابر  جميع  ذاتي  شبه 
شركتا  وقالت  اثنني.   باستثناء  الصني 
االربعاء  ايرالينز  وأميريكان  يونايتد 
انهما أضافت هونغ كونغ الى املدن التي 
علقتا الرحالت إليها في الصني.  وقالت 
ركاب  عشرة  إن  األربعاء  يوم  اليابان 
سياحية  سفينة  منت  على  األقل  على 
الفيروس.  يحملون  شخًصا   3711 تقل 
فحص  في  اليابانية  السلطات  وبدأت 
إصابة  تشخيص  بعد  والطاقم  الركاب 
راكب فيها نزل في هونغ كونغ باملرض.

بقية اخلبر على موقع )الزمان(

اسطنبول-)أ ف ب( - توركان اسماعيل 
ُقتل عشرات األشخاص في انهيارين ثلجيني 
الثالثاء واألربعاء في شرق تركيا، والقسم 
رجال  الثاني  االنهيار  ضحايا  من  االكبر 
إنقاذ أرسلوا للبحث عن ناجني من الحادث 
األول في املوقع نفسه. فيما انشطرت طائرة 
ركاب إلى قسمني بعد خروجها عن املدرج 
على  األربعاء،  اسطنبول  في  هبوطها  لدى 
متحدثة  التركية،  اإلعالم  أفادت وسائل  ما 

عن سقوط جرحى جراء الحادث.
لشركة  التابعة  الطائرة  هيكل  وانشطر 

»بيغاسوس« الخاصة إلى قسمني واشتعلت 
فيه النيران بعد خروج الطائرة عن املدرج 
على  الدولي  كوغشن  صبيحة  مطار  في 
أظهرت  كما  السطنبول،  االسيوية  الضفة 

مشاهد بثتها شبكة »سي إن إن تورك«.
عدد  الى  التركية  االعالم  وسائل  واشارت 
وزير  نفى  فيما  الجرحى  من  محدد  غير 
النقل شهيد ترهان سقوط اي قتيل وفق ما 

نقل عنه تلفزيون تي ار تي الرسمي.
واوضح الوزير ان الطائرة كانت تقل 177 

راكبا اضافة الى ستة هم افراد الطاقم.

غرب  في  ازمير  من  آتية  الطائرة  وكانت 
تركيا ويرجح انها خرجت عن املدرج بسبب 
االمطار الغزيرة التي تهطل على اسطنبول.
وسائل  عرضتها  التي  املشاهد  واظهرت 

االعالم التركية اناسا يحوطون بالطائرة.
ونقلت وكالة انباء االناضول الحكومية ان 
عناصر االطفاء اخمدوا الحريق الذي اندلع 

في الطائرة بعد الحادث.
وتحويل  الرحالت  امام  املطار  اغالق  وتم 
الدولي  اسطنبول  مطار  الى  الطائرات  كل 
للعاصمة  االوروبية  الضفة  على  الواقع 

االقتصادية لتركيا. وقع انهيار ثلجي مساء 
الثالثاء في بهجة سراي في محافظة وان، 
ما أدى إلى طمر حافلة صغيرة كانت تقل 
15 راكبا، وبلغت حصيلة االنهيار  حوالى 
ومفقودين  جرحى  وثمانية  قتلى  خمسة 

اثنني، بحسب السطالت املحلية.
مسعف   300 حوالى  وصل  الكارثة،  وبعد 
وقروي إلى املوقع للبحث عن ناجني، فوقع 
في  األربعاء  ظهر  قرابة  ثان  ثلجي  انهيار 
البحث  عمليات  كانت  فيما  نفسه،  املوقع 
الحكومية  الكوارث  هيئة  وأفادت  جارية. 

من  العديد  بينهم  شخصا   33 مقتل  عن 
املسعفني، وإصابة 53 بجروح في االنهيار 
املؤقتة  الحصيلة  يرفع  ما  الثاني،  الثلجي 

للكارثتني إلى 38 قتيال و61 جريحا.
كذلك أعلن الرئيس رجب طيب إردوغان مقتل 
33 شخصا، مقدما تعازيه ألهالي الضحايا 
في كلمة ألقاها في كيريكالي بوسط البالد.  
وبثت وسائل اإلعالم التركية مشاهد تظهر 
مجهزة  ضخمة  إطارات  ذات  آليات  فيها 
للسير في الثلوج منقلبة جراء قوة االنهيار 

الثلجي.

عشرات القتلى في انهيارين ثلجيني في شرق تركيا
 انشطارطائرة قسمني بعد خروجها عن املدرج في اسطنبول

رافد جبوري
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ويلينغتون- )أ ف ب( - ادت فيضانات 
آيالند  ساوث  جزيرة  في  عارمة 
بنيوزيلندا إلى نزوح آالف األشخاص 
من منازلهم األربعاء فيما علق مئات 
ساوند  ميلفورد  موقع  في  السياح 

الخالب النائي.
حالة  ساوثالند  منطقة  وأعلنت 
ألف  من  أكثر  تساقط  بعد  الطوارئ 
ما  ساعة،   60 خالل  األمطار  من  ملم 
طرق  على  أتربة  بانزالقات  تسبب 

رئيسية وفيضان أنهر عن ضفافها.
في  األهالي  من  السلطات  وطلبت 
املناطق املنخفضة مثل غور وماتاورا 
ساعة  في  فورا  منازلهم  إخالء 
منسوب  ارتفاع  مع  االربعاء،  مبكرة 
األهالي  نبهت  كما  ماتاورا،  نهر 
ويندهام  في  األبعد  املناطق  في 

لالستعداد للمغادرة.
وقالت املتحدثة باسم إدارة الطوارئ 
برس  فرانس  لوكالة  ساوثالند  في 
»وجهنا تعليمات باإلخالء واالستعداد 
لإلخالء لستة آالف شخص في أنحاء 
املنطقة«. ونصحت السلطات األهالي 

بالتوجه إلى مناطق أكثر ارتفاعا وأن 
يأخذوا معهم أدوية ومالبس ووثائق 
املناطق  عن  الكهرباء  وقطعت  هوية. 
وأقيمت  احترازي  كإجراء  املتضررة 
محلية  كنائس  في  إيواء  مراكز 
الفيضانات  مياه  وأغرقت  ومدارس. 
أجزاء من الطريق الوحيد املؤدي إلى 
ميلفورد ساوند، املوقع الذي يقصده 
املشي،  رياضة  ملمارسة  السياح 
بصدد  إنها  الطوارئ  إدارة  وقالت 
إلى  جوا  شخص   200 نحو  إجالء 
أن  اإلدارة  وأكدت  املجاورة.  تي-آنو 

»السياح ... يتلقون عناية جيدة«.
الزوار  بني  »املعنويات  إن  وقالت 
إطالعهم  يتم  إذ  مرتفعة،  واملوظفني 
التطورات  على  مستمر  بشكل 
أصدقائهم  مع  تواصل  على  وهم 

وعائالتهم«.
بعد  طفيفتني  إصابتني  عن  وأفيد 
تعرض كوخ على أحد مسارات املشي 
وتلقى  أتربة.  النزالق  روتبرن  في 
في  العالج  املصابان  الشخصان 

املكان نفسه.

فيضانات في نيوزيلندا
جتبر االالف على إخالء منازلهم

 القاهرة- مصطفى عمارة
ان  مصرية  نسائية  جمعيان  قالت 
نسبة  زيادة  اسباب  من  سبب  الختان 
من  يخلفه  ملا  نظرا  مصر  في  الطالق 
يجعل  ما  النساء  لدى  جنسي  برود 
 . الرجال يبحثون عن بدائل باستمرار 
بيان  اثر  الغاضب  الجدل  تفجر  فيما  
ان  اعتبر  والذي  املصرية  االفتاء   دار 

ختان االناث عادة جاهلية وليست من 
االسالم فى شئ تعقيبا عل وفاة طفلة 
فى  العملية  تلك  اجرائها  اثر  باسيوط 
وعال   . الخاصة  املستشفيات  احدى 
صوت املواجهة بني دار االفتاء والتيار 
دار  على  حملة  شن  والذي  السلفي 
االفتاء وقال سامح عيد الداعية السلفي 
ينن  االسالمية  الشريعة  فى  ختان  ان 

الفطرة التى حض عليها رسولنا الكريم 
وان وفاة طفلة اسيوط ناتج عن اهمال 
الطبيب فى اجراء تلك الجرحة واضاف 
ان الفقهاء اتفقوا على مشروعية لختان 
جار  السابق  االزهر  شيخ  فيهم  البما 
السلفي حسني  الداعية  واضاف  الحق 
سنة  والذكور  االناث  ختان  ان  مطاوع 
رسولنا  حديث  فى  جاء  كما  مؤكدة 

الكريم واتفق عليه اهل العلم بانه سنة 
اذا  للنساء  ومستحب  للرجال  مؤكدة 
يعزره  كما  ذلك  تستحق  حالتها  كانت 
وزارة  اكدت  ذاته  السياق  فى  الطبيب 
الصحة املصرية  فى تقرير لها ان %69 
فى  ويرغنب  يوافقن  مصر  نساء  من 
واكدت  لبناتهن  الختان  عملية  اجراء 
يحافظ  الختان  ان  السيدات  من  عدد 

على شرف الفتاة ويجعلها اقل عرضة 
املتوارثة  العادات  وان  لالنحراف 
صحيحة  عادة  واالجداد  االباء  من 
خبيرة  فايد  سوسن  اكدت  املقابل  فى 
للبحوث  القومي  النفسباملجلس  علم 
املنطقة  ارتباط  والجنائية  االجتماعية 
بالخوف  الختان  فيها  يجري  التى 
والشعور بااللم  وهو ما يستمر معها 

الجسدي  االلم  انتهاء  رغم  الزواج  بعد 
بتلك  معها  مرتبط  الزوج  ويصبح 
الى  باالضافة  هذا  القاسية  التجربة 
املشاكل االخرى كالبرود الجنسي الذي 
تصاب به بعض الفتيات نتيجة اجراء 
نستطيع  فاننا  وبالتالي  العملية  تلك 
جريمة  هو  االناث  ختان  بان  نجزم  ان 

العمر كله.

قضية ختان النساء تتفجر فقهيًا وجنسيًا في مصر 


