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داعش  تنظيم  فيه  اسابيع، متكن  منذ عدة  بعد تصعيد 
من اشغال اكثر من جبهة في العراق بعمليات لها طابع 
الوضع  في  الصغير  املناطقي  التأثير  زائدًا  اعالمي 
ومبادر  هجومي  شكل  ذات  عمليات  جاءت  ثم  االمني، 
خملتلف القوات العراقية بدعم واضح من القوة اجلوية 
للتحالف الدولي، وجتّلى ذلك مؤخرًا في ضربات موجعة 

ضد التنظيم في جبل مخمور .
احلياة   أعاد  التنظيم  اّن  هو  املشهد  قراءة  في  البارز 
حتت ظروف اجلائحة والفراغ احلكومي السابق خلطوط 
في  عصابات  حرب  بشكل  ومعزولة  فردية  عسكرية 
املعنويات  في  العجز  من  حالة  خللق  واضحة  محاولة 
االمنية السيما في مناطق سكانية معزولة نسبيًا من اجل 
إعادة أجواء ما قبل احتالل املوصل وتكريت والفلوجة .
هذه االستراتيجية اجلديدة للتنظيم ال تزال عاجزة عن 
ذات  املناطق  في  الناس  وعي  بسبب  اهدافها،  حتقيق 
بحسب  نسبيًا  ،القوية  العراقية  القوات  ويقظة  التماس 

منطقة واخرى، للتعامل مع االخطار الطارئة. 
هذامجرد توصيف للمشهد القائم .

أكيدة  كضمانة  العراق  عليه  يعّول  أن  يجب  الذي  لكن 
ملنع تكرار املآسي السابقة، هو العمل على وحدة الصف 
العراقي الوطني مبا ينبذ الطائفية ويجتثها من اجملتمع . 
وهذا ال ميكن أن يتم إال من خالل قوانني جديدة تغّلظ 
العقوبات في مالحقة أي سلوك طائفي يهدف الى ضرب 
شبع  الذي  االجتماعي  النسيج  وميزق  الوطنية  الوحدة 

طعنات. 
واّن القوانني املقصودة حتتاج الى أدوات تنفيذية قوية 
والدينية  واالجتماعية  السياسية  املرجعيات  تآزرها 
جديد  اجتماعي  عقد  اقرار  على  العمل  خالل  من 
مفاوضات  في  للدخول  مهيئًا  ويجعله  بالعراق،  ينهض 
استراتيجية مع الواليات املتحدة أو سواها وهو معافى 

من أجل مصاحله الوطنية أواًل وأخيرًا.

ترامب وامتحان الدميقراطية
نزل أحد رجال شرطة مدينة منيابوليس االمريكية بركبته على عنق املواطن األمريكي 
األسود جورج فلويد لتثبيته.   سجل أحد املارة هذه الواقعة وصوت فلويد يستنجد 

ويقول » ال أستطيع أن أتنفس ».
وحركت  وأوروبا  أمريكا  أرجاء  أتنفس«  أن  ستطيع  أ  »ال  عبارة  وهزت  فلويد  مات 
بالنظام الدميقراطي لدى احلكومات واجملموعات الشمولية  نوازع التشفي والشماتة 

في العالم.
لقد انتصر نظام احلكم الدميقراطي الذي طوره البشر عبر أكثر من ثالثة أالف سنة 
النازية والشيوعية في وقتنا هذا لكونه ميثل حكومة الشعب كما هو اسمه في  على 
اللغة اليونانية القدمية دميوس وتعني الشعب وكراتوس وتعني احلكومة لتصبح دميو 

كراتوس،
 ولكن رغم هذه العراقة  ال زالت الدميقراطية  تعاني من اختالالت منبعها حتريك بعض 
الطامعني في احلكم للبغضاء بني اخملتلفني في اللون أو العنصر أو الدين أو الطائفة 
أو اإلنحدار  الطبقي أو الشاعرين  باالضطهاد  بهدف  الصعود على أكتافهم لرئاسة 
النظام الدميقراطي أو إجهاضه وحتويله الى نظام استبدادي   فقد  فعلها هتلر في 
املانيا من خالل استغالل الشعور باإلضطهاد بعد خسارة أملانيا للحرب العاملية األولى 
وإجبارها على دفع التعويضات وفعلتها  الطبقة السياسية العراقية من خالل حتريك 

البغض الطائفي لسبعة عشر عامَا نأمل أنها أوشكت على نهايتها  .
أما معقل الدميقراطية الرئيسي أمريكا فقد جنحت عبر قرنني من الزمان من خالل 
املساواة  وحتقيق  العنصري  والفصل  الرق  نظام  إنهاء  في  الدميقراطية  مؤسساتها 
كرئيس  القيادة  درجات  أرفع  الى  األفريقية  األصول  من  املواطن  وأوصلت  ملواطنيها 
األمريكية  اجليوش  أركان  ورئيس  أوباما  باراك  السابق  األمريكية  املتحدة  الواليات 
الدميقراطية  لكن  رايس.  كوندوليزا  السابقة  اخلارجية  ووزيرة  بأول  كولن  األسبق 
األمريكية تتعرض اليوم الى إمتحان عسير سببته ظروف موضوعية ترتبت عليها نتائج 

سياسية أهمها:
الزيادة الكبيرة في الهجرة غير الشرعية من دول أمريكا الالتينية عبر احلدود األمريكية 
املكسيكية الذي أثار بعض مخاوف التغيير الدميغرافي   وبعض مخاوف املنافسة في 

سوق العمل.
النشاط الكبير لليمني املسيحي اإليفاجنيلي الذي يؤمن بظهور خليفة في وقتنا احلاضر 
للملك الفارسي كورش الذي إحتل بابل وحرر اليهود ليذهبوا لبناء هيكل سليمان. وفي 
اعتقادهم أن هذا الشخص سيقوم بتلبية مطالب إسرائيل التي ستقود الى اعادة بناء 

الهيكل ومتهد لنزول املسيح ع ليمأل الدنيا قسطًا وعداًل.
الضرر الذي حلق بالطبقة العاملة البيضاء بسبب قيام الشركات األمريكية بالتصنيع 
ومنح رخص التصنيع خارج أمريكا في الصني ودول جنوب شرق آسيا مما أدى الى 

ترك املعامل القدمية فيما يسمى مبدن حزام الصدأ وإستشراء العوز والبطالة.
الهجرة  إيقاف  موضوع  فتبنى  اإلشارات  هذه  ترامب  دونالد  األعمال  رجل  إلتقط 
وموضوع جعل القدس عاصمة إلسرائيل وموضوع إعادة التصنيع الى داخل أمريكا 
والفئات  العاملة  الطبقة  تبنته  كما  كورش  للملك  خليفة  اإليفاجنيليون  باملقابل  فتبناه 
لتشجيعه  العالم  ترامب  أدهش  لقد  باالنتخابات.  وفاز  العمل  عن  والعاطلة  احملرومة 
استخدام القوة املفرطة ضد املتظاهرين وتهديداته باستخدام اجليش واستخدامه للدين 

برفع االجنيل وكأنه من أبناء عمومتنا.
هل ينجح ترامب في العبور الى الدكتاتورية أو هل ستعيده 
املؤسسات الدميقراطية األمريكية الى سواء السبيل؟ ننتظر 

ونرى.

 عبد الهادي كاظم احلميري
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ب(  ف  )أ  ايرس-  بوينوس 
متحجرة  بقايا  اكتشفت   -
الديناصورات  من  جديد  لنوع 
سنة  مليون   90 قبل  عاشت 
أعلن  ما  حسب  باتاغونيا  في 
علماء أحافير اخلميس. وميلك 
قوائم  اجملنح  الديناصور  هذا 
فيلوسيرابتور  لقوائم  شبيهة 
أنه قد يساهم  ويعتقد اخلبراء 
حول  معلومات  كشف  في 
تلك  واكتشفت  الطيور.  تطور 
املتحجرات التي يبلغ طولها أقل 
من متر ونصف املتر في مقاطعة 
على  باتاغونيا  في  نيغرو  ريو 
كيلومتر   1100 حوالى  مسافة 
من بوينس آيرس، وفقا لوكالة 
جلامعة  التابعة  العلمي  النشر 
ماتياس  وأوضح  ماتانزا.  ال 
موتا الباحث في متحف العلوم 
أن  األرجنتني  في  الطبيعية 

جديد  نوع  إلى  تعود  األحافير 
بارافيس  ديناصورات  من 
عليه  أطلق  وقد  لّلحوم  اآلكلة 

"أوفيرورابتور تشيمنتوي".
أخرى  بساللة  مرتبطة  وهو 
وجدت على مسافة أكثر من 10 
آالف كيلومتر في مدغشقر. ومت 

املتحجرات  من  أجزاء  اكتشاف 
 2013 العام  في  األولى  للمرة 
خالل  منها  املزيد  على  وعثر 
 .2018 العام  في  حفر  عمليات 
الرئيسي  وأوضح موتا املؤلف 
"ذي  في  نشرت  التي  للدراسة 
"كان  نايتشر"،  أوف  ساسنس 

حاد  مخلب  احليوان  لهذا 
كان  السبابة  إصبع  في  للغاية 
ملهاجمة  بالتأكيد  يستخدمه 
ساقاه  وكانت  الفريسة، 
كان  أنه  إلى  ما يشير  طويلتني 
بالتأكيد  كان  لقد  كثيرا.  يعدو 
كل  ومثل  ورشيقا  سريعا 
أقاربه، كان آكل حلوم". وفوجئ 
أن  وجدوا  عندما  الباحثون 
سلسلة  سيقان  تشبهان  ساقيه 
لكن  "رابتور"  ديناصورات 
طويلة  كانت  العلوية  أطرافه 
الطيور  غرار  على  جدا وصلبة 
عمليات  خالل  ومن  احلديثة. 
العديد  اكتشف  الثانية،  احلفر 
من العظام، مبا فيها قدم كاملة 
وأجزاء  الذيل  وفقرات  تقريبا 
عالم  قال  ما  وفق  اجلناح  من 
بريسن  فيديريكو  األحافير 

إيغلي.

مونتريال -الزمان  ذكرت دراسة نشرت مؤخرًا أن الكثير من الكنديني يعانون تدهور صحتهم 
للحد من انتشار وباء  التي مت تطبيقها  التباعد االجتماعي الصارمة،  العقلية بسبب إجراءات 
فيروس كورونا املستجد قبل شهرين، طبقًا ملا ذكرته وكالة بلومبرج لألنباء. وأشار نحو ربع 
اإلحصائيات  مركز  أجراه  الستطالع  طبقًا  العقلية،  صحتهم  ضعف  أو  تدني  إلى  الكنديني 
وباء  وأسفر   .2018 جرى  استطالع  في  املئة  في  بـ8  باملقارنة  هذا  مؤخرًا.  صدر  الكندي، 
جتارية  مؤسسات  وإغالق  كندا  أنحاء  مختلف  في  الوظائف  ماليني  فقدان  عن   19 كوفيد 
إلى  الدراسة  تشير  باإلغالق،  املرتبطة  املالية  املشكالت  إلى  وإضافة  أسابيع.  أساسية  غير 
الكنديني  دعوة  وتتم  االجتماعي.  التباعد  إجراءات  بسبب  أيضًا  تتضرر  العقلية  الصحة  أن 
بعضًا.  بعضهم  من  األقل  على  أقدام  ست  مسافة  على  واحلفاظ  املنزل  في  البقاء  إلى 

أندريامانانا  ريجاسوا  مدغشقر  في  والتعليم  التربية  وزيرة  أقيلت   - ب(  انتاناناريفو-)أ ف 
اخلميس بعد أيام قليلة من إعالنها عن خطة لشراء السكاكر للتالميذ لتخفيف مرورة الشاي 
العشبي الذي روج له رئيس البالد أندري راجولينا ملكافحة فيروس كورونا املستجد. وخالل 
األسبوع املاضي، أعلنت أندريامانانا أنها طلبت سكاكر بقيمة مليوني يورو. وقالت لوسائل 
مع شاي  تقدميه  بهدف  كان مخططا  لكل شخص،  ثالثة  السكاكر، مبعدل  "إن شراء  إعالم 
+كوفيد-أورغانكس+ للتالميذ" موضحة أن طعم هذا املشروب مر. ولم يتم التحقق من الفوائد 
احملتملة لهذا الشاي العشبي حتى اآلن في أي دراسة علمية. وقد أثارت طلبية السكاكر هذه 

سخطا لدى سكان اجلزيرة التي تعتبر من أفقر البلدان في العالم، ومت إلغاؤها أخيرا.

اكتشاف نوع جديد من الديناصورات 

الكمامات تطفو على الشواطئ ونصيحة دولية باختيار أفضلها
هونغ كونغ-)أ ف ب( - جنيف -الزمان 

 ُيعثر على عدد متزايد من األقنعة 
شواطئ  على  املرمية  اجلراحية 
استخدمها  بعدما  كونغ  هونغ 
السكان على نطاق واسع ملكافحة 

فيروس كورونا املستجد.
إن  البيئيون  الناشطون  ويقول 
اخمللفات  إلى  تضيف  األقنعة 
أصال  تطفو  التي  البالستيكية 
املركز  بهذا  احمليطة  املياه  في 

االقتصادي.
املؤسس  ستوكس  غاري  وأوضح 
إيجا"  "أوشينز  ملنظمة  املشارك 
القناع  "أن  برس  فرانس  لوكالة 
مرة  يستخدم  الذي  البالستيكي 
واحدة هو عبء إضافي آخر نتركه 

لألجيال املقبلة على الشاطئ".
تفشي  من  وجيزة  فترة  وقبل 
هذه  أطلقت  العاملي،  الوباء 
احلكومية  غير  البيئية  املنظمة 
مقرا  كونغ  هونغ  من  تتخذ  التي 
للبحث  عام  مدتها  دراسة  لها 
واجلزيئات  البحري  احلطام  في 
إحدى  في  البالستيك  من  الدقيقة 
في  املأهولة  وغير  النائية  اجلزر 

املدينة.
كانت  العناصر شيوعا  أكثر  ومن 
البوليسترين  وعبوات  الزجاجات 
الطعام  تناول  وأدوات  والوالعات 

البالستيكية وقشات الشرب.
على  األقنعة  تطفو  بدأت  واآلن 

الشواطئ.
عثر  أخيرة،  زيارة  خالل 
البيئة  حماية  في  متخصصون 
على 70 قناعا وأزالوها من امتداد 

100 متر من الشاطئ.
الشاطئ  إلى  وصل  أسبوع  وبعد 

30 قناعا آخر.
البالغ  كونغ  هونغ  سكان  ينتج 
ستة  نسمة  ماليني   7,5 عددهم 
عام،  كل  النفايات  من  طن  ماليني 
وال يعاد تدوير سوى 30 % منها.
كورونا  فيروس  ظهور  قبل  حتى 
السكان  كان  ما  غالبا  املستجد، 
يضعون الكمامات خالل تنقالتهم 
موسم  في  خصوصا  اليومية 

اإلنفلونزا الشتوي.
جعل  كوفيد19-  وباء  ظهور  لكن 

وضع القناع شبه شامل.
الشركات  من  متزايد  عدد  ويقدم 
إلعادة  قابلة  أقنعة  حاليا 
احلكومة  أطلقت  كما  االستخدام 
القماش  من  قناع  إلرسال  مبادرة 
ميكن غسله جلميع السكان، إال أن 
األقنعة التي تستخدم ملرة واحدة 

تبقى اخليار األكثر شعبية.
وقال ستوكس "ما سأنتظر رؤيته 
داخل  أقنعة  مع  نافقا  دلفينا  هو 
معدته. من الواضح أن هذا عنصر 
البحرية  البيئة  في  يدخل  آخر 
تخلط  أن  املائية  الكائنات  وميكن 

بينه وبني الطعام".
الصحة  منظمة  نشرت  فيما 
حتديثا  اجلمعة،  اليوم  العاملية، 
توصية  شمل  إلرشاداتها 
الناس  مبطالبة  للحكومات 
املصنوعة  الوجه  كمامات  بارتداء 
العامة  األماكن  فى  القماش  من 
انتشار  من  احلد  فى  للمساعدة 

وباء كوفيد19-.
التوجيهات  فى  املنظمة  وشددت 
اجلديدة املدعومة بنتائج دراسات 
األخيرة  األسابيع  خالل  أجريت 
على أن كمامات الوجه ما هى إال 

األدوات  من  مجموعة  من  واحدة 
التى تقلل خطر انتشار الفيروس.

أدهانوم  تيدروس  وقال 
جيبريسوس املدير العام للمنظمة 
"الكمامات  صحفية  إفادة  فى 

وحدها لن حتميكم من كوفيد19-".
وقالت ماريا فان كيركوف اخلبيرة 
رويترز  مع  مقابلة  فى  باملنظمة 
"ننصح احلكومات بتشجيع الناس 
ونقصد  الكمامات.  ارتداء  على 

أى  القماش،  كمامات  بالتحديد 
الكمامات غير الطبية".

نتائج  إلى  "توصلنا  وأضافت 
أبحاث جديدة. لدينا اآلن أدلة تفيد 
بالشكل  ذلك  تنفيذ  حال  فى  بأنه 

)الكمامات( ميكن أن  املالئم فإنها 
تشكل حاجزا ... أمام الرذاذ الذى 

يحتمل أن يحمل العدوى".
وكانت منظمة الصحة قد قالت فى 
يدعم  دليل  يوجد  ال  إنه  السابق 

األصحاء  استخدام  يدحض  أو 
توصى  وكانت  للكمامات، 
على  استخدامها  بقصر  دوما 
األشخاص املصابني ومن يقدمون 

لهم الرعاية.

ريو دي جانيرو-)أ ف ب( - يضع مناصرو 
أندية  مختلف  من  الـ"التراس"  مجموعات 
كرة القدم في البرازيل عداواتهم الرياضية 
األمامية  اخلطوط  في  ويتحدون  خلفهم، 
الدميوقراطية  عن  الدفاع  حملة  لقيادة 
املهددة بحسب رأيهم من الرئيس اليميني 

املتطرف جاير بولسونارو.
القدم،  كرة  منافسات  توقفت  وقت  وفي 
ذات الشعبية الهائلة في البرازيل، بسبب 
فيروس كورونا املستجد منذ آذار/مارس 
الذين  االلتراس  مناصرو  يرى  الفائت، 
السياسة  احلياة  في  دورا  لعبوا  لطاملا 
ملواجهة  متاحة  الفرصة  ان  البالد،  في 

رئيسهم.
في  العضو  باسارو،  دانيلو  ويقول 
العريقة  فييل"  دا  "غافيوي  مجموعة 
أشهر  أحد  كورينثيانز،  لنادي  الداعمة 
التواجد  علينا  "كان  البرايزلية  االندية 
بولسونارو  أنصار  ومواجهة  امليدان  في 

الذين يشيدون بالديكتاتورية".
التظاهر  الى  دعا  من  باسارو  وكان 
"أفينيدا  شارع  في  الفائت  االحد  يوم 
في  رمزية  االماكن  أكثر  أحد  باوليستا"، 

وسط ساو باولو، حيث جتمع قرابة 500 
شخص من أنصار العديد من االندية من 

أجل الدفاع عن الدميوقراطية.
استمرت التظاهر سلمية الى حني وصول 
أدى  ما  لبولسونارو،  مؤيدين  مسلحني 
الى اشتباكات بني الطرفني قبل أن تتدخل 

الشرطة وتلقي القنابل املسيلة للدموع.
ويروي باسارو )27 عاما( الذي يتخصص 

نهاية  "في  التاريخ  دراسة  مجال  في 
من  صغيرة  مجموعة  توجهت  التظاهرة، 
بعضهم  كان  عسكري  بزي  االشخاص 
يحمل شعارات النازيني اجلدد ملواجهتنا 
عن قصد من أجل استفزازنا، في حني كان 
من  االخرى  اجلهة  من  اخلروج  بإمكانهم 

الشارع".
أولى  من  واحدة  التظاهرة  تلك  كانت 

الناشطني  جمعت  التي  التظاهرات 
تفشي  بداية  منذ  لبولسونارو  املناهضني 
باتت  حيث  املستجد،  كورونا  فيروس 
أميركا  في  الوباء  تفشي  بؤرة  البرازيل، 
الالتينية، ثالث أعلى دولة في العالم لعدد 
الوفيات بعد الواليات املتحدة وبريطانيا، 

متجاوزة ايطاليا.
الرئيس بالرد واصفا املتظاهرين  وسارع 

و"اإلرهابيني".  بـ"الهامشيني"  الثالثاء 
وهناك دعوات أخرى لتظاهرات "مناهضة 
للفاشية" يوم األحد في عدة مدن برازيلية.
فقط  بولسونارو  مؤيدو  كان  السابق،  في 
أحد،  يوم  كل  الشوارع  الى  يخرجون  من 
حيث  برازيليا،  العاصمة  في  وخاصة 
متجاهال  بنفسه،  ويخاطب  يحضر  كان 

ومؤيديه إجراءات التباعد االجتماعي.

الصفراء  بالدهم  منتخب  بقمصان 
هؤالء  يطالب  اللون،  واخلضراء 
إلغالق  عسكري  بتدخل  املتظاهرون 
الكونغرس أو احملكمة العليا، ويستذكرون 
احلكم  سنوات  بولسونارو  خالل  من 

الديكتاتوري )1964-1985( .
كانوا  البداية،  "في  باسارو  ويشرح 
ألننا  الشارع،  في  وحدهم  يتظاهرون 

التام.  االقفال  قواعد  نحترم  كنا  شخصيا 
ولكن في الوقت احلاضر، قررنا أن نخاطر 
ونخرج ملواجهة هذا االستبداد املتصاعد 
)...( ونأمل أن يشعل ذلك حركة كبيرة في 

كل أنحاء البالد".
كامارا  دا  روزانا  تتوقع  جهتها،  من 
األنتروبولوجيا  في  عاملة  تيكسييرا، 
شؤون  في  ومتخصصة  اإلنسان(  )علم 
هذا  املؤيدين  "حشد  أن  املشجعني  روابط 
كانت  اآلن،  حتى  ألنه  حتّول،  نقطة  ميثل 
التقدمية تعاني من أجل تنظيم  احلركات 
كبير  تأثير  له  كان  ذلك  أن  أعتقد  نفسها. 
على الناس، مبا في ذلك األشخاص الذين 

ال يهتمون بكرة القدم".

مخاطر من نتائج عكسية 
الثمانينات، شاركت مجموعات  بداية  في 
بشكل  أندية  لعدة  التابعة  "التراس"  الـ 
بإنهاء  املطالبة  التظاهرات  في  كبير 
الديكتاتورية، في حني كان العبون أمثال 
من  للنضال  رموزا  سقراطيس  االسطورة 

أجل الدميوقراطية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مناصرو كرة القدم في البرازيل..ضد الرئيس 

إقالة وزيرة طلبت سكاكر مبليوني يوروربع الكنديني في أزمة عقلية بسبب كورونا 

فيل حامل  أنثى  نفقت   - نيودلهي-)أ ف ب( 
في  مبفرقعات  مليئة  فاكهة  تناولت  بعدما 
السلطات  أعلنت  ما  وفق  الهند،  جنوب 

احمللية األربعاء، ما أدى إلى غضب واسع.
وغامرت هذه الفيلة في 27 أيار/مايو ودخلت 
قرية قريبة من متنزه »سايلنت فاليه« الوطني 
لكنها  طعام،  عن  باحثة  كيراال  والية  في 
حتوي  أناناس  فاكهة  األرجح  على  تناولت 
سوريندرا  وقال  نفوقها.  إلى  أدت  مفرقعات 
احلياة  حماية  عن  املسؤولني  أحد  كومار 
فاكهة  »انفجرت  كيراال  والية  في  البرية 
ما  فمها  في  باملفرقعات  املليئة  األناناس 
وأضاف  بتعرضها إلصابات خطرة«.  تسبب 
»نحن نحقق في هذه احلادثة ونحاول حتديد 
إلى  أدت  التي  والظروف  وراءها  يقف  من 
القرويني  بعض  ويضع  احليوان«.  نفوق 
في  مفرقعات  املنطقة  في  يسكنون  الذين 
احليوانات  من  محاصيلهم  حلماية  الفاكهة 
البرية، أو يلجأون إلى نصب أسوار مكهربة 
حقولهم  من  األفيال  مسار  حتويل  بهدف 

الواقعة قرب الغابات.

مفرقعات في الفاكهة تودي بأنثى فيل 


