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هل كان ذلك الزمن الهادئ شهَر عسل طويَل االمد عاشته العالقة 
بني الحكومة العراقية في بغداد وحكومة اقليم كردستان ، ويشارف 
اليوم على النهاية لتعود العالقة متشنجة متذبذبة تعلو فيها اصوات 
االتهامات، وجميعها تدور حول الثروة النفطية واالموال واملوازنات 

وبدرجة أقل ما يسمى املناطق املتنازع عليها؟
الحكومات  تشكيل  محاوالت  تعددية  القِلق  للوضع  أضيف  ربما 
التي تقضي نحبها قبل والدة التكليف، واليوم محاولة جديدة لقيام 
حكومة مؤقتة ستصطدم بحدود وحواجز ال تزال قائمة بني بغداد 
واربيل برغم كل ما يقال عن التقارب واالتحاد والتفاهم والتعاون.

سعتهما  على  عينيها  اربيل  تفتح   ، الحال  هذا  سيظل  متى  الى 
وتحبس أنفاسها في انتظار حليف أو صديق أو من رائحة الحلفاء 
أو  املتعطلة  املراكب  تسير  لكي  العراقية  بالوزارة  تكليفه  يتم  لها، 

املتعثرة بني بغداد واالقليم ؟
 ال أحد يستطيع تجاهل واقع حقيقي، تتمثل فيه رؤيتان متعارضتان 
توجد  للعراق، وال  االساسية  امللفات  العام مع  للتعاطي  النظر  في 
حلول جدية، بل ال توجد خطوات تنطلق من مصالح بالد موحدة 
اتحادية سمها ما شئت اال انها في النهاية تحمل العنوان العراقي . 
إّن كل ما يجري التعامل من خالله وبه وعبره وألجله، هو التوافقات 
الحزبية وغالبًا الشخصية أيضًا، لدفع عجلة العملية السياسية الى 
رّبما  أو  النكوص  أو  الركود  بدل  خطوات  بضع  أو  خطوة  أمام 

االنهيار كما كان األمر متوقعًا أكثر من مّرة .
؟  واربيل  بغداد  بني  عالقة صحيحة  هناك  تكون  أن  يمكن  كيف   
الجواب املستنبط من الصورة العميقة التي تتحرك ما وراء الصورة 
الظاهرة هو اّن ال مجال لقيام تلك العالقة الصحيحة تحت ظروف 
التعامالت السياسية الجارية اآلن . ذلك اّن ثمة مواضعات وهياكل 
ومجّسمات ومعلبات سياسية تحتمي بتراكمات من التاريخ الذي ال 
يحيل الى طريق الثقة ، ال تزال ترسخ وجودها الثقيل على الواقع . 
والسبب اآلخر وراء استحالة اقامة عالقة االتحاد االندماجي الكامل 
أن  عراقي  بديل  ألي  يتيح  ال   ، خارجيًا  راعيًا  طرف  لكل  اّن  هو 
يكون السبيل إليجاد الحلول . ويعجب املراقب كيف انهم  جميعًا 
واالستمرار  والنمو  للبقاء  املحلية  الحاجة  قرارات  الى  يذهبون  ال 
العوامل  اّن  تقديم رجل وتأخير أخرى، ماداموا يدركون  من دون 

الخارجية قد تتغير في يوم ما .

د حتى إشعار آخر عالٌم يتجدَّ
نستقبل هذه السنة شهر رمضان املعظم ، في ظرف استثنائي في ظل الشوط الثاني 
من حالة الطوارئ الصحية، ألنها هي الفترة الحاسمة في االنتصار أو الخسران 
في املواجهة للقضاء على تفشي فيروس كورونا، ألننا النريد تسجيل إصابات في 

الدقائق األخيرة ، أو إضافة أشواط إضافية. 
منها   ، مألوفة  كانت  وتقاليد  عادات  ستختفي  السنة،  لهذه  رمضان  شهر  خالل 
الباتشي وأوراق  العامة ، والجلوس في املقاهي ولعب  السهر ليال في الساحات 
في  ستظهر  االفطار  بعد  أنه  إال  االفطار،  قبل  للمالكمة  حلبات  وظهور   ، اللعب 
أوساط األسر  بؤر جديدة من الخالفات االجتماعية ، لكون هذه األسر تعاني من 
أفرادها  بعض  إلى فسحة  باستمرار  وتحتاج  الّضيق،  االجتماعي  السكن  تبعات 

للتخفيف من تداعيات املشاحنات. 
وستغيب الزيارات العائلية لتبادل االحتفال بلحظات االفطار خالل شهر رمضان 
ويغيب  املحسنني،  وموائد  الجماعي،  واالفطار   ، والنفار  الطبال  سيختفي  كما   ،
ظاهرة  أيضا  الشيشة،وتختفي  ومقاهي  الساحات  من  واملدمنون  املدخنون 

البصبصة، واملواعيد الغرامية على الكورنيش، والشوارع املظلمة. 
وربما تظهر عادات جديدة في األلفة العائلية عبر التسامح، وتختفي بصفة نهائية 
الطقوس الغريبة ويكون هذا الشهر، أكثر عودة للذات وخشوعا في العبادات مع 
املنزلية  الوجبات  إعداد  في  للتفنن  شهرا   سيكون   وأيضا   ، الصحي  الحجر 

الطازجة بدل التي كان يتم شراؤها جاهزة من األسواق.
في ظروف الحجر الصحي، كل واحد يتابع اآلخر في صمت ، وكل واحد قد يكون 
اليأس وامللل قد تسرب إليه مع االعالن عن تمديد مدة الطوارئ الصحية ، حيث 
صرنا نبالغ في التعقيم أكثر من الالزم ، وننام أكثر من الالزم ، وصرنا أيضا 
كسالء أكثر من الالزم ، نأكل ونستهلك ، وال نحاول أن نغير سلوكنا ونغير من 

عاداتنا القديمة والسلبية . 
من لم يغير سلوكه اليومي وعادته القديمة ، ففيروس كورونا عاجال أم آجال سيغير 
حتى   ، للضرورة  نحتاجه  بما  نكتفي  جديدة  عادات  لنا  وتصبح  السلوكات،  كل 
استعمال الهواتف الذكية واالدمان عليها من شأنه أن يجلب امللل ، فالضغط على 

صفحته من غير بوصلة يقودك إلى معارك اليأس القاتل .
ما الذي ينبغي أن نفكر فيه من اآلن لتفادي اليأس دون  حوادث واصطدامات مع 
الحاجيات  ومع شراء   ، البنكية  الحسابات  ومع  املحمولة  الهواتف  ومع   ، الحائط 

اليومية التي تحتاج إلى مصاريف ، وصبر أيوب في عالم يتجدد في عزلته.
نحن في عزلة عن العالم، ونتهيأ لعالم جديد في القرن 12 ، نبني فيه عزلتنا بتأن، 
لنخرج بعدها من شرنقتنا إلى  صفاء السماء، ونغمس بياضنا في زرقتها،  ببهجة 
روحانية قلما تتكرر ، إال في مقامات االولياء والصالحني بني رؤى لجة الدوالي 
ينتظرها  جديدة،  والدة  ستولد  فاإلنسانية  لهذا  العتيقة.   الدروب  زوايا  وسكون 
التشكل اآلن ، وربما يظهر بعد أن  إنه في قيد  نظام عاملي - اقتصادي- جديد 
ينجلي الوباء، ألنه مطروح منذ سنوات على طاولة مراكز البحوث والدراسات التي  
ستحاول الكشف عن مرتكزاته وتحديد مالمحه .  بخالصة إننا في طريق التغيير ، 
هل نقول نحو األفضل ؟ ممكن ، ولكنه تغيير المجال فيه 
للكسل واالتكال على اآلخر ، إنه فرصة االنسانية للعودة 

إلى استثمار وتصنيع منتوجاتها املحلية.  

دعوة الصحة النفسية للتحقيق
في مخالفات برنامج رامز جالل 

الهاي-)أ ف ب( - كشفت بحوث جديدة أجريت 
اللؤلؤي«،  القرط  ذات  »الفتاة  لوحة  على 
عناصر  العالم،  في  اللوحات  أشهر  إحدى 
رغم  أكثر  »إنسانيا«  بعدا  تعطيها  جديدة 
أعلن  ما  على  لغزا،  تزال  ال  الفتاة  هوية  أن 
املتحف الهولندي الذي يضم العمل الثالثاء.

في  الواقع  ماوريتهاوس  متحف  وأوضح 
العلمي وهو األول  الفحص  أن  مدينة الهاي 
ملعلم  الفنية  التحفة  هذه  له  خضعت  الذي 
الرسم الهولندي يوهانس فيرمير منذ 1994، 
مرئية  غير  صغيرة  رموش  وجود  كشف 

بالعني املجردة على عيني الشابة.
كما أثبتت الفحوص وجود ستار أخضر في 
إلى  العائدة  للوحة  ظاهريا  الفارغة  الخلفية 
»نسيجا مطويا« محي  1665، بما يشبه  سنة 

أثره في النهاية على مر القرو
وقال املتحف في بيان إن هذه النتائج »تعطي 
ملحة عن لوحة بمالمح إنسانية أكثر مما كان 

ُيعتقد سابقا«.
ولطاملا ُأعجب الباحثون باللوحة التي تمثل 
ربطة  الغامضة مع  النظرة  ذات  الشابة  هذه 

زرقاء وصفراء حول شعرها وقرط من اللؤلؤ 
في أذنها.

الذي أجراه فريق دولي من  وأضاء الفحص 
على   2018 شباط/فبراير  من  اعتبارا  العلماء 
األصباغ  استخدام  بشأن  جديدة  عناصر 
لوحته  فيرمير  فيها  أنجز  التي  والطريقة 

املتعددة الطبقة.
تكوين  املثال  سبيل  على  الرسام  عّدل  وقد 
الوشاح  وأعلى  األذن  وضعية  معدال  اللوحة 
العالم  من  أولية  مواد  واستخدم  والرقبة 
من  طبيعية  الزوردية  صبغة  بينها  أجمع 
من  »أغلى  الحقبة  تلك  في  كانت  أفغانستان 

الذهب«.
اللؤلؤة  أن  ماوريتهاوس  متحف  وأوضح 
من  مؤلفة  بصرية  »خدعة«  سوى  ليست 
الطالء  من  غامضة  أو  شفافة  »ملسات 

األبيض«.
كما  الفتاة  لم تكشف هوية  البحوث  أن  غير 
لم تحسم مسألة ما إذا كانت شخصا حقيقيا 
يوهانس  الرسام  مخيلة  نسج  من  أنها  أم 

فيرمير.

َمن سيفك لغز لوحة الفتاة ذات القرط اللؤلؤي؟

لندن,-)أ ف ب( - الزمان 
 تحاول السلطات الصحية البريطانية تحديد 
ومرض  كوفيد19-  وباء  بني  محتمل  رابط 
خطير أصاب أخيرا عددا صغيرا من األطفال، 
هانكوك  مات  الصحة  وزير  أعلن  ما  على 

الثالثاء.
داء  أخيرا  ظهر  الذي  املرض  هذا  ويشبه 
تصيب  وعائية  متالزمة  وهي  كاواساكي 

األطفال الصغار وال تزال أسبابها مجهولة.
إلذاعة  تصريحات  في  هانكوك  الوزير  وقال 
"هذا  الثالثاء  البريطانية  سي"  بي  "أل 
عن  ناجما  برأينا  يكون  قد  جديد  مرض 
ألن  تماما  متأكدين  لسنا  كورونا.  فيروس 
بعض األشخاص الذين أصيبوا به لم تثبت 
تاليا  نجري  )بالفيروس(.  مخبريا  إصابتهم 
بحوثا كثيرة لكن هذا األمر يثير القلق لدينا".
من  قليل  "عدد  وحود  إلى  الوزير  وأشار 

الحاالت".
في  الصحية  الخدمات  هيئة  رئيس  وقال 
املؤتمر  االثنني خالل  ويتي  كريس  بريطانيا 
وباء  بشأن  اليومي  الحكومي  الصحافي 
كوفيد19- "إنه مرض شديد الندرة، لكني أظن 
أن ارتباطه بهذا الفيروس أمر قابل للتصديق 

تماما، على األقل في بعض الحاالت".
للعناية  البريطانية  الجمعية  نقلت  كذلك 
الهيئة  من  تنبيها  االثنني  لألطفال  املركزة 
أس  إتش  )أن  العامة  للصحة  اإلنكليزية 
حاالت  عدد  في  طفيف  ازدياد  بشأن  إنغلند( 
املرضى في أوضاع خطرة، بعضهم  األطفال 
يعانون كوفيد19- وآخرون من غير املصابني 
بهذا املرض. وتتشابه أعراض هؤالء مع تلك 
كاواساكي  بمرض  املصابني  لدى  املسجلة 

ومتالزمة الصدمة التسممية.
املرضى  لدى  املسجلة  األعراض  بني  ومن 
في  واضطرابات  البطن  في  آالم  الصغار 

الجهاز الهضمي والتهاب عضلة القلب.
وصحة  لطب  امللكية  الكلية  رئيس  وذّكر 
ضئيل  احتمال  بوجود  فاينر  راسل  األطفال 
بفيروس  املصابني  األطفال  حالة  تتفاقم  بأن 

كورونا املستجد بصورة خطرة.
األطفال  من  قلة  أن  "نعلم  بيان  في  وقال 
جراء  خطرة  بدرجة  صحتهم  تتدهور  قد 
الندرة"،  شديد  األمر  هذا  لكن  كوفيد19-، 
مضيفا "يبدو أن األطفال هم من السكان األقل 

عرضة لهذه اإلصابة".
فيمااكتشف باحثون بجامعة" كينغز كوليدغ" 

كورونا  فيروس  مرض  أعراض  أن  لندن  في 
)كوفيد19-( تعود جزئيا إلى التركيب الجيني.
التي  البيانات  إلى  الدراسة  نتائج  وتستند 
أعراض  "تعقب  تطبيق  من خالل  جمعها  تم 
كوفيد19-"، الذي أطلقه الفريق الشهر املاضي.
وشجع فريق البحث املواطنني على استخدام 
التطبيق لتتبع ما يشعرون به يوما بعد يوم، 
كما طلب من آالف التوائم في اململكة املتحدة، 
الذين كانوا بالفعل جزًءا من مشروع بحثي 
إذا  ما  وتسجيل  التطبيق  استخدام  آخر، 

كانت لديهم أعراض أم ال.
اآللية،  التعليم  خوارزميات  الفريق  استخدم 
مستخدم  مليون   2.7 لـ  بيانات  جانب  إلى 
لفيروس  العديد منهم  اختبار  للتطبيق، وتّم 
كورونا، للتوصل إلى مجموعة من األعراض 
التي تشير إلى أن الفرد من املحتمل أن يكون 

لديه كوفيد19-.
 2600 من  أكثر  بيانات  على  الفريق  ركز  ثم 
األعراض  كانت  إذا  ما  تحديد  ملحاولة  توأم 
التي يعاني منها أولئك الذين تنبأوا بإصابة 

كوفيد19- مرتبطة باملكونات الجينية.
أحد  سبيكتور،  تيم  البروفيسور  وحسب 
أعضاء الفريق "كانت الفكرة في األساس أن 

ننظر إلى أوجه التشابه في األعراض أو غير 
األعراض بني التوائم املتطابقة، التي تشترك 
والتوائم  جيناتها،  من  املائة  في   100 في 
نصف  في  فقط  تشترك  التي  املتطابقة،  غير 

جيناتها".
كان  "إذا  أضاف  سبيكتور  تيم  البروفيسور 
هناك عامل وراثي في التعبير عن األعراض، 
التوائم  في  أكبر  تشابها  نرى  فسوف 
هو  وهذا  الحقيقية  غير  تلك  من  الحقيقية 

األساس الذي أظهرناه".
وأخذت الدراسة، التي لم تتم مراجعتها بعد، 
التوأمان في نفس  بعني االعتبار ما إذا كان 
العوامل  أن  النتائج  كشفت  حيث  األسرة، 
من  املائة  في   50 حوالي  أوضحت  الوراثية 
االختالفات بني أعراض األشخاص من مرض 

كوفيد 19، وفق "يورونيوز".
تأثيرا  الفريق  وجد  تحديدا،  أكثر  وبشكل 
واإلسهال  الحمى  ألعراض  كبيرا  جينيا 
على  والرائحة.  املذاق  وفقدان  والهذيان 
في  تغّير  هناك  يكن  لم  ذلك،  من  النقيض 
الوجبات  تناول  وتفادي  وسعال  الصوت 
باملكون  مرتبطة  والبطن  الصدر  في  وأالم 

الوراثي.

 دراسة حول العالقة الوراثية مع الفيروس

بريطانيا تدرس الصلة بني مرض يصيب األطفال وكورونا
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القاهرة -مصطفى عمارة 
في  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  املجلس  باشر 
وإعالنات  برامج  مخالفات  معاينة  مصر، 
"رامز  برنامج  ذلك  في  بما  رمضان،  شهر 
مجنون رسمي"، والذي يقدمه الفنان رامز 
جالل. فيما يواصل النائب العام تحقيقاته 
مع الفنانة سما املصري في البالغ املقدم من 
اإلعالمية ريهام السعيد بنشر مقطع فيديو 
على حسابها الشخصي يحث على الفجور 
والفسق حيث واجهت النيابة املتهمة بادلة 
من املقاطع املصورة على مواقع التواصل 
االحتماعي التابعة لها وهي ترتدي مالبس 
مخلة لاليحاء العام واستعراضها جسدها 
صور  التقاط  على  مشاهديها  وتحريض 
يطلبه  ما  الى  مستجيبة  لها  وتسجيالت 
وامام  معينة  بمالبس  الظهور  من  هؤالء 
تلك االتهامات وجهة سما املصري التهمة 
باختراق  املسلمني  االخوان  جماعة  الى 
حسابها عبر لجانهم االلكترونية وبث تلك 
موقفها  بسبب  صورتها  لتشويه  الصور 
املعادي لهم كما اتهمت اشخاص معاديني 
سعيد  ريهام  اإلعالمية  الى  مشيرة  لها 
تلك  على  يحتوي  الذي  هاتفها  بسرقة 
مواقع  على  الصور  تلك  ونشرها  املشاهد 
أخرى  ناحية  من  االجتماعي  التواصل 
النفسية  للصحة  العامة  األمانة  طالبت 
من  والسكان  الصحة  لوزارة  التابعة 
النائب العام بفتح تحقيق عاجل والتدخل 
مشاهد  من  البرنامج  يتضمنه  ملا  الفوري 
والعنف  الضيوف  يكهربة  وتلذذ  تعذيب 
العام  للذوق  يسئ  مما  ضدهم  والتنمر 
الرئيسية للصحة  املبادئ  ويتنافى مع كل 
لجنة  رئيس  شوقي،  جمال  وقال  النفسية 
الشكاوى باملجلس لصحيفة اليوم السابع 
"املخالفات  يناقشون  إنهم   ، املصرية 
املقالب  برنامج  شابت  التي  الجسيمة 
رامز مجنون رسمي". وتلقى برنامج رامز 

جالل وابال من االنتقادات بعد إذاعة أولى 
حلقاته في أول أيام شهر رمضان. وتتكرر 
املالحظات سنويا ضد برنامج رامز اال ان 
كالم  وسط   . محاسبته  يستطع  لم  احدا 
عن  الحضور  قبل  للضيوف  معلومات  عن 
االمر  تفاصيل  دون  من  البرنامج  طبيعة 

الذي ينفيه رامز مطلقا  وتضمنت الحلقة 
غادة  الفنانة  فيها  التي استضاف  األولى، 
التعذيب،  أساليب  تشبه  أفعاال  عادل، 
بالكهرباء،  والصعق  كرسي،  في  كالتكبيل 
وسجلت  الهواء.  في  الكرسي  وتحريك 
ايمان  الفنانة  وقرص  ملس  منها  مخالفات 

في خدها واجبارها على مديح شخص ال 
ناحية أخرى، شكك  . من  ترغب في مدحه 
متابعون للبرنامج بحقيقة املقلب، معتبرين 
أنه يجري باتفاق مسبق بني الضيف ومعد 

البرنامج.
اإلعالم  لتنظيم  األعلى  املجلس  وكان   

االلتزام  ضرورة  على  قبل  من  شدد  قد 
واإلعالنات  الدرامية  األعمال  بمعايير 
بالكود  "االلتزام  بينها  التي وضعها، ومن 
األخالقي واملعايير املهنية واآلداب العامة 
قيم  على  والحرص  املشاهد  عقل  واحترام 

وأخالقيات املجتمع".

أوراقا  يعد  كان  تونسي  ملواطن  تبني   - ب(  ف  تونس-)أ 
سجلت  البلدية  ان  فرنسا  في  بشريكه  لاللتحاق  رسمية 
عقد زواجهما في بلد يجرم املثلية الجنسية، على ما أفادت 

منظمة غير حكومية الثالثاء.
واوردت منظمة شمس التي تدافع عن حقوق املثليني في 
تونس والتي نشرت الخبر ان التونسي لم يطلب تسجيل 
مراسلة  تلقت  املحلية  التونسية  السلطات  ان  بل  الزواج 
آذار/ في  الزواج  بهذا  تتعلق  الفرنسية  السلطات  من 
مارس الفائت، وقامت بتسجيله تلقائيا بالرغم من انه غير 
معترف بذلك في تونس. وقال املسؤول عن املنظمة بوحديد 
كانت  األسماء  أن  من  »بالرغم  سجل  العقد  ان  بالهادي 
أشكال  من  يعتبر شكال  ذلك  ان  مبينا  لرجلني«  واضحة 
املحلية  الشؤون  وزارة  في  مصدر  وأفاد  »االعتراف«. 
مسألة  خصوص  في  تدقيق  عمليات  ان  برس  فرانس 
تسجيل الزواج جارية وهي ليست املرة األولى التي يحصل 
في  عامني  قبل  »بالخطأ  قران  تسجيل  تم  فقد  ذلك  فيها 

بلدية تونس وتم إلغاؤه سريعا«.
بقية اخلبر على موقع ٠الزمان(

ثالثة  رسميا  البنتاغون  نشر   - ب-  ف  واشنطن--أ 
األميركية  البحرية  سالح  في  طيارون  صورها  مشاهد 
تظهر ما يبدو أنها أجسام طائرة غريبة صادفوها خالل 
الثالثة باألبيض  التقطت هذه املشاهد  طلعات جوية. وقد 
 ---- الثاني-نوفمبر  تشرين  في  أحدها  واألسود، 
والثانيان املتبقيان في كانون الثاني-يناير ----. وكانت 
خصوصا  نشرتها  بعدما  أصال  متداولة  املشاهد  هذه 
الدفاع  وزارة  وأوضحت   . تايمز  -نيويورك  صحيفة 
رسميا  تبث  أن  قررت  أنها  بيان  في  االثنني  األميركية 
هذه التسجيالت -بما يبدد أي فكرة مغلوطة لدى العامة 
بشأن صحة املشاهد التي جرى نشرها أو حيال إمكان 
أن  إلى  البنتاغون  وأشار  ال-.  أم  إضافية  وجود صور 
الفيديوهات ال تزال تحمل  -الظاهرة الجوية املسجلة في 
صفة -مجهولة الهوية--. ويمكن في أحد املشاهد رؤية 
بصورة  حركته  يسّرع  ثم  بسرعة  يتنقل  مستطيل  جسم 
مباغتة ويختفي إلى اليسار بعد ثوان قليلة على رصده من 
جانب أحد أجهزة االستشعار في الطائرة التابعة لسالح 
البحرية األميركية.  كذلك يبّين مشهد مصور آخر جسما 
إذا  التساؤل عما  إلى  بالطيار  يدفع  السحاب  طائرا فوق 

كان عبارة عن طائرة مسّيرة.
بقية اخلبر على موقع ٠الزمان(

بلدية تونسية
تسجل زواجا ملثليني 
مّت عقده في فرنسا 

نشر لقطات ألجسام 
غريبة في السماء

عبداحلق بن رحمون
املغرب

كرينجابو - )أ ف ب( يبتهل ملك منطقة سانوي في 
جنوب شرق ساحل العاج ويناجي أرواح األجداد 
فيروس  إلبعاد  التقليدية  الطقوس  على  معوال 
في  احترامه  مع  مملكته  عن  املستجد  كورونا 
الوقت ذاته اجراءات احتواء الوباء.  فرغم احترامه 
امللك  يعتمد  بها،  املعمول  الصحية  التوصيات 
املمارسات  على  أيضا  في  ندوفو  أمون  التقليدي 
الفيروس  تفشي  لتطويق  األجيال  عبر  املوروثة 
شخص  ماليني  ثالثة  لها  يتبع  التي  مملكته  في 
أكثريتهم في ساحل العاج مع حضور أيضا في 

غانا املجاورة.
وتعقم نساء بلباس أبيض الدارة امللكية عبر رشها 
تعرف  تقليدية  موسيقى  وقع  على  خاص  بمزيج 

باسم "ابودان".
التصدي لكوارث  تقليديا في  وتقام هذه الشعائر 
السيئة  الحصاد  ومواسم  الجفاف  بينها  شتى 
والفيضانات، ويجتمع فيها املئات أو اآلالف عادة. 
للمشاركة  هزيل  حشد  دعي  املرة  هذه  في  لكن 

خمسني  من  ألكثر  تجمع  أي  بحظر  التزاما 
شخصا في إطار جهود تطويق وباء كوفيد19-.

املاضية  األيام  في  العاج  ساحل  تخطت  وقد 
وفاة.  14 حالة  مع  بالفيروس  األلف إصابة  عتبة 
والزعماء  امللوك  مئات  اإلفريقي  البلد  هذا  ويضم 
إلى  عائد  اجتماعي  تنظيم  إطار  في  التقليديني 
الحقبة االستعمارية. وتعمل هذه املنظومة التقليدية 

بموازاة األسس السياسية في البالد.
ويحظى هؤالء امللوك التقليديون وحاشيتهم بهالة 
وغالبا  التقليدية.  حكمتهم  بفعل  كبيرين  واحترام 
قبل  املحليني  القادة  هؤالء  الساسة  يزور  ما 
 20 نحو  عنها.ويتبع  اإلعالن  أو  القرارات  اتخاذ 
% من سكان ساحل العاج طوائف إحيائية، كما 
البالد  في  الرئيسيتني  الديانتني  أتباع  بعض  أن 
لكل  السكان  من   %  40 مع  واإلسالم  )املسيحية 
مع  الفتا  تقاربا  تظهر  طقوسا  يمارسون  منهما( 

الشعائر اإلحيائية التقليدية.
بقية اخلبر على موقع ٠الزمان(

ملك في إفريقيا يستنجد
بأرواح األجداد ملكافحة الفيروس


