
بغداد -  اربيل -الزمان 
ثالثة  اصابة  البصرة  سجلت 
من  لتوه  عاد  ملواطن  بكورونا 
في  اصابة  وسجلت  ايران 
عليا  دراسات  لطالبة  الديوانية 
اهالي  من  عدد  تظاهر  فيما 
املدينة  مطار  لغلق  النجف 
لتوريد  مرعبة  جهة  بات  الذي 
الفيروس مع القادمني من ايران 
و كشفت هيئة   . اخرى  دول  او 
املشاركة  الحدودية  املنافذ 
الذي  االزمة  خلية  اجتماع  في 
الوزراء  مجلس  رئيس  ترأسه 
املهدي،  عبد  عادل  املستقيل 
قرارًا  الخلية  اتخاذ  عن  األحد، 
للتجوال  حظر  بفرض  يقضي 
من  اعتبارًا  بغداد  العاصمة  في 
اقليم  قرر  فيما  الثالثاء.  مساء 
منع  فرض  العراق  كردستان 
االثنني   صباح  من  التجوال 
املواد  لشاحنات  فقط  والسماح 

الغذائية بالتنقل .
في  الحدودية  الهيئة  وذكرت 
األزمة  »خلية  ان  امس  بيان 
الديواني  املشّكلة بموجب األمر 
) ٥٥ لسنة ٢٠٢٠ ( عقدت مساء 
اليوم، اجتماعا موسعا برئاسة 
عادل  الوزراء  مجلس  رئيس 
رئيس  وبحضور  عبداملهدي، 
عمر  الحدودية  املنافذ  هيأة 
الوائلي« وأضافت أن »االجتماع 
الصحي  الوضع  تطورات  بحث 

الصحة  وزارة  واجراءات 
والبيئة وكوادرها وخلية األزمة 
كورونا  فايروس  انتشار  ملنع 
وطرق الوقاية منه ، واالجراءات 
ضوء  في  اتخاذها  الواجب 
التي  والتحديات  التطورات 
ودعم  االزمة  خلية  عمل  تواجه 

جهودها«.
وأوضحت الهيئة، أن »االجتماع 
خلص بجملة من القرارات منها 
فرض حظر التجوال من الساعة 
11 لياًل واعتبارًا من )١٧ لغاية 
باستثناء  الجاري  آذار(   ٢٤

البضائع من حظر التجوال«.
عقد  »االجتماع  أن  وتابعت، 
بحضور وزراء املالية والداخلية 
ومحافظ  واالتصاالت  والصحة 
من  وعدد  بغداد،  وأمينة  بغداد 
واملسؤولني  الوزارات  وكالء 
منظمة  وممثل   ، واملستشارين 

الصحة العاملية«.
أكد وزير داخلية اقليم كردستان 
منافذ  أن  احمد،  ريبر   ، العراق 
أمام  اغالقها  تم  كافة  اإلقليم 
العائدين ابتداء من صباح اليوم 

االثنني.
صحفي  مؤتمر  في  احمد  وقال 
مدد  التجوال  حظر  “قرار  إن 
للزيادة“،  وقابل  ايام  لثالث 
مشيرًا الى أن “املنافذ الحدودية 
امام  بالكامل  غلقها  سيتم 
نسمح  ولن  كان  أيا  العائدين 

للخطة  وفقا  االشخاص  بعبور 
املوضوعة“.

ستبقى  “الحركة  أن  وأوضح، 
الشاحنات  أمام  مفتوحة 

التجارية فقط“.

في  الصحة  وزارة  وأعلنت 
تسجيل  االحد،  كردستان،  إقليم 
كورونا  بفيروس  جديدة  إصابة 
مجموع  ليرتفع  السليمانية  في 

الحاالت إلى 29.

احتجاجات تطالب بلغلق مطار النجف منعًاً لتوريد الفيروس 
حظر جتوال كامل في بغداد

واقليم كردستان العراق 

london@azzaman.com (international edition)

info@azzaman.com (iraq edition)
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ابوظبي-)أ ف ب( - طهران -الزمان 
اإلماراتي  الخارجية  وزير  أجرى 
الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان 
نظيره  مع  نادرا  هاتفيا  اتصاال 
ظريف،  جواد  محمد  اإليراني 
في  املشترك  العمل  إلى  فيه  دعا 
مواجهة فيروس كورونا املستجد، 
بحسب ما نقلت األحد وكالة أنباء 
البلدين  بني  والعالقات  اإلمارات. 
سفارة  مهاجمة  منذ  متوّترة 
في  اإلمارات،  حليف  السعودية، 
خلفية  على   2016 عام  طهران 
الشيعي  الدين  رجل  إعدام 

املعارض في اململكة نمر النمر.
عالقاتها  اإلمارات  وخّفضت 
إيران  جارتها  مع  الدبلوماسية 
عقب الهجوم، فيما قطعت الرياض 
كامل مع طهران.  عالقاتها بشكل 
وبحسب وكالة األنباء اإلماراتية، 
االتصال  في  الوزيران  ناقش 
املسؤولني  بني  النادر  الهاتفي 
»التطورات التي تشهدها املنطقة 
وباء  انتشار  ضوء  في  والعالم 

كورونا املستجد«.
»تعازيه  اإلماراتي  املسؤول  وقّدم 
إلى الشعب اإليراني بضحايا هذا 
»دولة  أن  مؤّكدا  العاملي«،  الوباء 
اإليراني  الشعب  تدعم  اإلمارات 

لتخطي هذه املحنة«.
وأشار إلى »العالقات التي تجمع 
الجارين«،  البلدين  شعبي  بني 
العمل  »أهمية  على  مشّددا 
وتضافر  املشترك  الجماعي 
على  التغلب  أجل  من  الجهود 

العاملية«.  التحديات  هذه  مثل 
من  أكثر  بوفاة  الوباء  وتسّبب 
وأصاب  إيران،  في  شخص   700
دول  في  شخص   800 من  أكثر 
التي  اإلمارات  بينها  الخليج 
من  إصابة   80 من  أكثر  سجلت 
ومعظم  وفيات.  تسجيل  دون 
املصابني في دول الخليج أتوا من 
إيران حيث كانوا يزورون مقامات 
حرم  ُأغلق  فيما  شيعية.  دينية 
مشهد،  في  الرضا  اإلمام  ضريح 
في  شيعية  مقدسة  مدينة  أبرز 
إيران، أمام الحّجاج حتى إشعار 
الحكومة  بتعليمات  عماًل  آخر، 
املستجّد،  كورونا  وباء  ملكافحة 
وفق ما أعلن متحدث باسم املوقع 
لوكالة الصحافة الفرنسية األحد. 
جميع  إغالق  »تم  املتحدث  وقال 
كل  عام  وبشكل  الضريح  بوابات 

الضريح  في  املغلقة  املساحات 
ضريح  ذلك  في  بما  املقّدس«، 
بضعة  قبل  وذلك  الرضا،  اإلمام 
الفارسية،  السنة  رأس  من  أيام 
وهي تقليديًا مناسبة لتجّمع كبير 
وأضاف  الرضوية.  الحضرة  في 
تعد  لم  الجماعية  الصلوات  أن 
املفتوحة  املساحات  »في  إال  ُتقام 
للضريح،  )الخارجية(  والباحات 
من  قليل  عدد  يتواجد  حيث 

الحّجاج في هذه األيام«.
املسؤول  تصريحات  وجاءت 
األربعاء  الضريح  إدارة  بعد نشر 
إلغاء  فيه  أعلنت  بيانًا  املاضي 
السنة،  برأس  االحتفال  مراسم 
الصارمة  »بالتوجيهات  عماًل 
تمنع  التي  الصحية  للسلطات 

التجّمعات«.
بقية اخلبرعلى موقع )الزمان(

اتصال نادر بني عبداهلل بن زايد
وظريف وإيران تغلق مقام 

الرضا بسبب كورونا

روما- برلني - مدريد- لندن - الزمان 
بفيروس  جديدة  وفاة   368 ايطاليا  احصت 
كورونا خالل 24 ساعة ما يرفع الحصيلة الى 
1809 في هذا البلد االكثر تضررا في اوروبا، 

وفق حصيلة للدفاع املدني االحد.
املصابني  عدد  ارتفع  السبت،  غرار  وعلى 
مجددا وسجلت 3509 اصابات جديدة خالل 24 
ساعة لتصبح الحصيلة االجمالية نحو 25 الفا. 
وقررت السلطات األملانية ان تغلق اعتبارًا من 
االثنني حدودها مع فرنسا وسويسرا والنمسا 
ملحاولة وقف تفشي وباء كورونا املستجّد، وفق 
ما أفاد مصدر مقّرب من امللف وكالة فرانس 
الساعة  من  اعتبارًا  اإلغالق  ويسري  برس. 
لن  لكنه  )07,00 ت غ(  املحلي  بالتوقيت   08,00
يؤثر على نقل السلع ويستثني العمال العابرين 
معلومات  أكد  الذي  املصدر  وفق  للحدود، 

لصحيفة »بيلد«.
وأحد أسباب إغالق الحدود التي تحدثت عنها 
على  السيطرة  إلى  إضافة  األملانية،  السلطات 
دول  من  مواطنون  يأتي  أن  تجّنب  هو  الوباء، 
من  السلع  من  كبيرة  كميات  لشراء  مجاورة 
ظاهرة  في  الرفوف،  وإفراغ  األملانية  املتاجر 
بدأت تنتشر. فيما دافعت الحكومة البريطانية 
فيروس  انتشار  ملكافحة  سياستها  عن  األحد 
كورونا املستجد في ظل االنتقادات التي وّجهت 
إليها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أّنها تعتزم 

آخر  وأشارت  املسنني.  لعزل  تدابير  اتخاذ 
تسجيل  إلى  األحد،  نشرت  رسمية  حصيلة 
232 عن  )بزيادة  1,372 إصابة  املتحدة  اململكة 
وأكد   .)14 )بزيادة  وفاة  و35  السابق(  اليوم 
وزير الصحة مات هانكوك، خالل مداخلة عبر 
سكاي نيوز، املعلومات الصحافية التي اشارت 
إلى أّن الحكومة تعتزم عزل األشخاص الذين 
يزيد عمرهم على سبعني عامًا ملدد تصل إلى 
خطة  من  جزء  »هذا  أّن  وأعلن  أشهر.  أربعة 
الوقت  في  تفصياًل  ذلك  وسنكشف  عملنا، 
لدينا  تكون  بأن  »نرغب  مضيفًا  املناسب«، 
انتشار  ظل  في  العالم«  في  استجابة  أفضل 
يوّجهها  التي  االنتقادات  سيل  ووسط  الوباء. 
باحثون إلى الحكومة العتبارهم أّنها تتأخر في 
اتخاذ إجراءات جذرية، تكشف حكومة بوريس 
جونسون في شكل محدود عبر وسائل اإلعالم 
»في  التنفيذ  حيز  ستدخل  التي  الخطوات 

األسابيع املقبلة«.
التجمعات  منع  بشكل خاص  الحكومة  وتنوي 
وهو  املقبل،  األسبوع  نهاية  من  بدءًا  الكبيرة 

إجراء سبق أن أقرته الدول املجاورة.
نتخذها  التي  »التدابير  أّن  هانكوك  وأضاف 
بلبلة  وستثير  مهمة جدًا  التي سنتخذها  وتلك 
على صعيد الحياة اليومية للجميع في البالد«.
ووفق الصحافة البريطانية، فإّن الحكومة تتطلع 
إلى وضع عيادات طبية وحتى فنادق في خدمة 

عالج مرضى، وذلك عالوة على إغالق الحانات 
واملطاعم واملدارس، وهو ما سبق أن قامت به 

عدة دول في أوروبا.
وأعطت الحكومة التي تسعى حاليًا إلى تأخير 
أثر  استيعاب  بهدف  الصيف  إلى  الوباء  ذروة 
إلى  توجيهات  الصحي،  القطاع  الصدمة على 
اإلصابة  بأعراض  يشعرون  الذين  األشخاص 

بالبقاء في منازلهم أسبوعًا.
العلمي  املجال  في  العاملني  مطالبات  ووسط 
في  إليه  تستند  ما  تكشف  بان  الحكومة 
سيتم  ذلك  أّن  الصحة  وزير  أكد  سياستها، 

»في األيام املقبلة«. وسعى هانكوك أيضًا إلى 
الجماعية«  »املناعة  حول  القائم  الجدل  إخماد 
للشؤون  الحكومة  مستشار  عنها  تحدث  التي 
العلمية باتريك فاالنس، والتي تستوجب إصابة 
60% من السكان. وقال إّن »املناعة الجماعية ال 
تمّثل هدفنا أو سياستنا، إّنه مصطلح علمي«، 
األرواح  حماية  سياستنا  »هدف  أّن  مضيفًا 
وهزم الفيروس«.وكانت الحكومة األملانية حتى 
إغالق  إلى  اللجوء  لفكرة  رافضًة  املرحلة  هذه 
الحدود لئال يؤثر ذلك في ما تبقى من منطقة 
شينغن لحرية التنقل، التي تواجه أزمة الهجرة 

وتداعيات االعتداءات الجهادية. لكن مع تدهور 
الوضع في جميع أنحاء أوروبا، التي باتت بؤرة 
أنه  برلني  اعتبرت  العالم،  في  الرئيسية  الوباء 
لم يعد لديها إال هذا الخيار. وامرت الحكومة 
الهولندية االحد باغالق كل املدارس والحانات 
واملطاعم واملقاهي بهدف السيطرة على انتشار 

وباء كورونا املستجد.
اذار/  16 »من  سلوب  اري  التربية  وزير  وقال 
 )...( نيسان/ابريل  من  السادس  الى  مارس 
بالنسبة  اال  الحضانة  ودور  املدارس  ستغلق 
وظائف  ذووهم  يمارس  الذين  االطفال  الى 

اساسية«. واورد وزير الصحة برونو بروينز في 
مؤتمر صحافي »ستغلق كل املطاعم والحانات 
اعتبارا من الساعة 18,00 اليوم )االحد( اضافة 

الى النوادي الرياضية واملقاهي«.
بإغالق  املستجد  كورونا  فيروس  وتسبب 
فرنسا  السكان في  متاجر وفرض حجر على 
وإسبانيا وسط حالة من الفوضى في املطارات 
 150 اإلصابات  عدد  تجاوز  بينما  األميركية، 
ألفا توفي 6000 منهم في وقت تواصل تفشي 
اجراء  فرنسا  قررت  ذلك،  رغم  األحد.  الوباء 
نسبة  لكن  موعدها،  في  البلدية  االنتخابات 

التصويت تشهد تراجعا منذ منتصف النهار، 
قبل ساعات من توقف النشاط في البالد بشكل 
الرئيس  حتى  آمنا،  أحد  يبدو  ال  كامل.  شبه 
فحصه  جرى  الذي  ترامب  دونالد  األميركي 
ثبت  لكن  مصابني،  شخصني  لقائه  عقب 
البيت  أعلن  ما  وفق  إليه،  العدوى  انتقال  عدم 
األبيض. أمام تقدم الوباء، يتواصل اإلعالن عن 
على  وقيودا  غلق محال  وقائية، شملت  تدابير 
التنقل والغاء فعاليات. وتبحث أغلب الدول على 

االحتماء واالنعزال أكثر فأكثر.
بقية اخلبرعلى موقع )الزمان(

أملانيا تغلق حدودها مع فرنسا وسويسرا والنمسا وحجر صحي في اسبانيا وفوضى باملطارات األمريكية
رقم قياسي لإلصابات والوفيات في إيطاليا

وبريطانيا تدافع عن سياستها إزاء كورونا برغم استمرار املدارس

فاحت عبد السالم:
حني يكون السيء هو األساس

Azzaman Arabic Daily Newspaper Issue 6610 Monday 16/3/2020  الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6610 االثنني 21 من رجب 1441 هـ 16 من آذار )مارس( 2020

القاهرة - مصطفى عمارة 
اكد مصدر بوزارة التربية والتعليم في مصر ان قرار  الرئيس عبدالفتاح السيسي 
بتعليق الدراسة بالجامعات واملدارس امر مؤقت وانه ال توجد نية اطالقا لتعليق 
الدراسة بشكل نهائي . اما فيما يتعلق بامكانية حذف وحدات من املنهج الدراسي 
قال ان هذا ايضا غير مطروح وانه ليس هناك تغيير فى الخريطة الزمنية ولم تم 
حالة  فى  انه  اال  واضاف  الصيف.   فى  الدراسي  املنهج  تعويض  تعليقها سيتم 
الفنية لواضعي  الدراسة سيكون هناك ترتيبات وتعليمات محددة للجان  تعليق 
بداية  دروس  على  التركيز  بينها  من  الثاني  الدراسي  الفصل  نهاية  االمتحانات 
الترم مع التركيز على الفهم ولكن حتى االن االمور تسير الى عدم تعليق الدراسة 
، فيما اكد عبدالحفيظ طايل رئيس مركز الحق فى التعليم انه من الضرورى على 
وزارة التربية والتعليم الغاء الدراسة بمحافظتى االقصر واسوان بعد اكتشاف 
اولياء  بني  ثقة  عدم  هناك حالة  انه  الى  السياحية واضاف  السفينة  فى  كورونا 
االمور فى اجراءات وزارة التربية والتعليم حيث تم اجبار التالميذ عام 2009 وقت 
انتشار انفلونزا الخنازير على تطعيم التالميذ بمصل لم يتم احراء التجارب عليه 

بشكل كافى وكان التالميذ حقل تجارب . بقية اخلبرعلى موقع )الزمان(

الرباط- عبداحلق بن رحمون -طرابلس -الزمان 
 قرر املغرب األحد تعليق جميع الرحالت الجوية الدولية حتى إشعار آخر بسبب 
فيروس كورونا، الذي ارتفعت حصيلة املصابني به في اململكة إلى 28 شخصا في 
اليومني األخيرين. وقال بيان لوزارة الخارجية املغربية إن هذا القرار »يندرج في 
إطار اإلجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا«. وصدر هذ القرار بعد دقائق 
بعد إعالن وزارة الصحة تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 
28 مصابا. وأوضحت الوزارة أن الحاالت العشر الجديدة ألشخاص وافدين من 
اسبانيا وفرنسا وإيطاليا والنمسا. وارتفعت وتيرة اإلصابات املسجلة بالفيروس 
في املغرب خالل اليومني األخيرين بحيث سجلت 10 حاالت السبت بينها واحدة 
طاولت وزير التجهيز والنقل عبد القادر أعمارة إثر عودته من جولة في بلدان أو
روبية.                                                           بقية اخلبرعلى موقع )الزمان(

جدل في مصر حول قرار  قطاع 
الصحة وتعليق املدارس 

اغالق حدود ليبيا واملغرب يعّلق 
جميع الرحالت اجلوية بسبب كورونا

السوري  النزاع  خّلف   - ب(  ف  بيروت-)أ 
منذ اندالعه قبل تسعة أعوام أكثر من 370 
البنى  في  هائاًل  دمارًا  وأحدث  قتيل  ألف 
شّرد  كما  املنتجة،  والقطاعات  التحتية 
يأتي  ما  في  والالجئني.  النازحني  ماليني 

أبرز محطات الحرب في سوريا:
ثورة وقمع 

في 6 آذار/مارس 2011، وفي خضم »الربيع 
السوري  النظام  قوات  أوقفت  العربي«، 
كتابة  بسبب  للتعذيب  وتعرضوا  فتى،   15
شعارات على الجدران مناهضة للنظام في 
درعا )جنوب( التي أصبحت بعدها بمثابة 
»مهد الثورة« في سوريا. في 15 آذار/مارس، 
مطالبني  دمشق  في  العشرات  تظاهر 
1971 عائلة  بـ«الحرية« في بلد تحكمه منذ 
األسد  بشار  وخلف  حديد.  من  بيد  األسد 
 .2000 العام  في  للبالد  رئيسًا  والده حافظ 

املعارضة  التظاهرات  بالقوة  النظام  وقمع 
أخرى.  سورية  مدن  إلى  امتدت  التي 
الجيش  في  عقيد  أعلن  تموز/يوليو،  في 
السوري لجأ إلى تركيا، تأسيس »الجيش 
قرروا  مدنيني  من  املؤلف  الحر«  السوري 
الجيش  عن  منشّقني  ومن  السالح  حمل 
السوري. وسرعان ما تحّولت االحتجاجات 
إلى نزاع مسلح. ودعم الغرب ودول عربية 
على  املعارضة  مقاتلو  وسيطر  املعارضة. 
مناطق مهمة خصوصا في حمص )وسط( 
)شمال(، ثاني أكبر مدن البالد. في  وحلب 
آذار/مارس 2012، سيطر الجيش على معقل 
املعارضة في حمص. وشهدت مناطق عدة 
عمليات عسكرية دامية خصوصًا في حماة 
)وسط( بعد تظاهرات حاشدة ضد النظام. 
أطلقت  ذاته،  العام  من  تموز/يوليو  في 
احتفظت  دمشق.  معركة  معارضة  فصائل 

لكن  العاصمة،  على  بالسيطرة  الحكومة 
واسعة  مناطق  على  سيطروا  مقاتلني 
الشرقية.  الغوطة  أبرزها  ضواحيها  في 
الطائرات  بدأت   ،2013 من  واعتبارًا 
والبراميل  الصواريخ  بإلقاء  واملروحيات 
لسيطرة  الخاضعة  املناطق  على  املتفّجرة 

الفصائل تزامنًا مع حصار بري خانق.
حزب اهلل وإيران 

اهلل  حزب  أعلن   ،2013 نيسان/أبريل  في 
دعمًا  سوريا  في  الحرب  دخوله  اللبناني 
النظام  إيران  ودعمت  األسد.  لحليفه 
السوري ماديًا وعسكريًا عبر »مستشارين 
إيران  من  شيعة  ومقاتلني  عسكريني« 
 21 في  والعراق.  وأفغانستان  وباكستان 
بأسلحة  هجوم  تسبب   ،2013 آب/أغسطس 
من  أكثر  بمقتل  دمشق  ريف  في  كيميائية 
املتحدة،  الواليات  بحسب  شخص،   1400

التي  دمشق  الى  االتهام  أصابع  ووجهت 
األميركي  الرئيس  وكان  تورطها.  نفت 
استخدام  إن  قال  أوباما  باراك  آنذاك 
وهدد  أحمر،  هو خط  الكيميائية  األسلحة 
في  تراجع  لكنه  عسكرية،  ضربة  بتنفيذ 
موسكو  مع  اتفاق  بعد  األخيرة  اللحظة 
تعهد بموجبه النظام بتدمير ترسانته من 

األسلحة الكيميائية.
جهاديون 

في حزيران/يونيو 2014، أعلن تنظيم الدولة 
مناطق  في  »الخالفة«  إقامة  اإلسالمية 
وفي  سوريا  في  عليها  سيطر  واسعة 
بدأ  أشهر،  ثالثة  وبعد  املجاور.  العراق 
أولى  شّن  واشنطن  بقيادة  دولي  تحالف 
في سوريا،  التنظيم  الجوية ضد  ضرباته 

بعد العراق.
بقية اخلبرعلى موقع )الزمان(

ماذا حصل في النزاع الدموي واملدمر مع دخول عامه العاشر في سوريا؟
االنفلونزا  أودت   - ب(  ف  )أ  باريس- 
مليون شخص  1918 ب50  عام  اإلسبانية 
األوبئة  العالم وتمثل مرجعا حول  حول 
بوباء  مقارنتها  يمكن  هل  لكن  الحديثة، 

كوفيد-19؟
ملكافحة  تدابير  الخميس عن  اإلعالن  مع 
تحدث  املستجد،  كورونا  فيروس  تفشي 
عن  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
وأشار  قرن«،  منذ  صحية  أزمة  »أخطر 
إلى االنفلونزا اإلسبانية التي اودت بما 
بني 240 و250 ألف شخص في فرنسا عام 
شاسع  فرق  ثمة  اآلن،  حتى   .1919-1918
توفي  قرن،  قبل  الوباءين:  حصيلة  بني 
في  الخمس،  القارات  في  الناس  ماليني 
باآلالف.  كورونا  وباء  ضحايا  يعد  حني 

الفيروسني،  طبيعة  في  اختالف  وهناك 
 ،)H1N1( »أ«  صنف  أنفلونزا  األول 
ويشير  كورونا.  فصيلة  من  والثاني 
جامعة  في  الجغرافيا  في  املتخصص 
بول فاليري بمونبيلييه الفرنسية فريدي 
فينيه إلى اختالف »السياقات« التي ظهر 
فيني  نشر  أن  وسبق  الفيروسان.  فيها 
األنفلونزا  تاريخ  حول  مؤلفا   2018 عام 
العظيمة«  »األنفلونزا  بعنوان  اإلسبانية 
فرق  وثمة  فانديميار(.  )منشورات 
األنفلونزا اإلسبانية  أساسي آخر: كانت 
»على الهامش اإلعالمي« للحرب العاملية 
الكوارث  في  املختص  ويقول  األولى. 
الحرب  »احتلت  الطبيعية  واملخاطر 
والعكس  للصحف،  الكبرى  العناوين 

صحيح في حالة فيروس كورونا«. هناك 
تباين أيضا في رد فعل الدول: يقول فينيه 
في  للفيروس  األولى  املوجة  خالل  إنه 
أوروبا  في   1918 وتموز/يوليو  مايو/أيار 
السلطات منشغلة بقضايا أخرى  »كانت 
لم  فرنسا،  في  املشكل«.  حجم  تقدر  ولم 
إاّل  الوضع  بجدية  حقيقي  وعي  يبرز 
ذروته  الوباء  بلوغ  مع   1918 خريف  في 
غلق  اجراءات  طبقت  حينها،  عملّيا. 
متفاوتة.  بدرجات  لكن  العامة  لألماكن 
كبيرا  املرضى  عدد  »كان  فينيه  ويشرح 
إلى درجة لم يعد يوجد عمال وال أدوات 
تعقيم  غرار  على  اجراءات  لتطبيق  عمل 

األماكن العامة«.
بقية اخلبرعلى موقع )الزمان(

هل ميكن مقارنة وباء كورونا
بأنفلونزا 1918 التي حصدت  50 مليون انسان؟


