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عن  فضالً  واثيوبيا،  وتركيا  ايران  الثالثة   الدول  كأّن 
التي لها قضايا خالفية مع العرب تدرك بشكل  اسرائيل ، 
يقيني  انَّ العرب في أوهن مراحلهم التاريخية واّنها فرصة 
لفرض إرادات وتنفيذ سياسات لم يكن المجال متاحاً لها قبل 

عشرين سنة .
اليوم اثيوبيا في موقف قوي ماضية لملء سد النهضة على 
النيل من دون أن تصغي كثيرا لالعتراضات المصرية أو 
السودانية. ما الذي جعل اثيوبيا قوية سوى الضعف العربي 
انتاج  فيها على طريق  التي غرقوا  الطويلة  عامة، والغفلة 
تزداد  كانت  بلدانهم  أنَّ  حين  في  لهم،  جديدة  حكم  أنظمة 
هشاشة من الخارج . ولعل اثيوبيا تستغل االنشغال المصري 
في امنها القومي ازاء الملف الليبي لتمضي في خطتها التي 
لم تحد عنها منذ أن باشرت في بناء السد العظيم قبل بضع 

سنوات .
 وتركيا  كذلك ماضية الى برامجها الخارجية بما يتضمن 
العمال  حزب  هي  ومستمرة  كبيرة  خالفية  قضية  من 
الكردستاني، ومن دون أن تلتفت لغضب في بغداد أو دمشق 
أو القاهرة ، ذلك أّنها تمسك بمفاتيح قوة اقتصادية وعسكرية 
وخارجية اكثر مما نجده بيد العرب السيما العراق وسوريا .
ايران قضية كبرى، تكاد تأخذ ثلث العرب رهينة بيدها في 
البرنامج  ملفات  في  المتحدة  الواليات  مع  صراعها  اطار 
عبر  تستطيع  وماتريده  والعقوبات.  والصواريخ  النووي 
أدوات عربية تنفيذه من دون أن تترك بصمات في الميدان 
إال ما تحّب هي أن تتركه، وهذا يعود لضعف العرب  في 
التخطيط االستراتيجي وَكثرة االقتتاالت الداخلية بين دولهم 

الهّشة جميعاً أمام المارد االيراني االقليمي.
للدورل  الداخلية  البنية  تحليل  الى  رجعنا  لو   ، ذلك  ازاء 
االربعة نجدها تعاني من اختالالت وانواع التصّدعات، لكن 
ليس للعرب امكانية اللعب على هذالوتر من أجل مصالحهم، 

وتلك سمة أخرى من سمات ضعف العرب الراهن .

العراق...واالغتيال
إنه شعب العراق الذي جرى اغتياله على يد أعدائه وأبنائه من الضالين!

التصفية  أمر  من  نعرفه  ما  على  بالطبع،  اليقتصر،  المقال  في  االغتيال  مفهوم  إن 
الجسدية إلنسان ما، وإنما يتعداه واقعياً ورمزياً إلى أشكال متعددة أخرى، سآتي إلى 

عرضها في المقال.
يبدو أنه قدر  هذا الشعب الذي عاش على أرض سواده وضفاف مياهه وما بين جباله 
في  تدور  وأن  المتميزة،  الخصائص  ذوو  أبناؤه  الناعمة  الرسوبية  وسهوله  الشاهقة 
سوحه المعارك التاريخية، لتسيل دماؤه أنهاراً تدفع موجاتها جثث القتلى ويلون ماءها 

حبر الكتب الموؤدة.
كما أريد أن أشير إلى أن المقال يبحث في اغتيال شعب العراق منذ نهاية خمسينات 
القرن الماضي وبمراحل ودرجات مختلفة كانت، لألسف، آخرها هي األكثر بشاعة 

على اإلطالق.
إغتيال الجسد:

لقد عرف وعاش التاريخ، رغم طيبتهم ونخوتهم التي ال ينكرها إال جاهل أو جاحد، 
العام  فمنذ  والمذهبية.  والدينية  العرقية  أطيافهم  جميع  وفي  العراقيين  ووحشية  قسوة 
والتصفيات  والتناحرات  والثورات  االنقالبات  جراء  دماً  ينزف  والعراق   ١٩٥٨
أبناء شعبها  الجسدية. فجميع االنظمة السياسية أعدمت وقتلت وعذبت خصومها من 
منها  بأقل  والمقاومات  المعارضات  تكن  لم  كما  األفعال.  تلك  درجات  اختالف  على 

وحشية حيثما أمكن لها ذلك.
اغتيال اإلرادة:

ال يمكن استثناء نظام أو مرحلة في فترة البحث من اغتيال لالرادة السياسية للمواطن 
العراقي بصورة مباشرة وغير مباشرة، بوعي ودون وعي. فمن يستذكر مرحلة قاسم 
القومية  والى  والشيوعية،  اليسارية  إلى  انحاز  قد  الشعب  بأن  االنطباع  لديه  سيتولد 
العاطفية في زمن عارفه، وإلى البعثية حتى ما قبل الغزو األمريكي واالحتالل االيراني 
والطائفية والعرقية بعد ذلك الغزو وال زال. لقد عاش الشعب العراقي مرحلة اغتيال 
ارادة بشعة! ولست في هذا المقال بصدد تقييم ذلك االغتيال في ألوانه وظروفه، في 

سلبيته أو حتى ايجابيته. وفي اآلتي أتناول وجوه ذلك االغتيال:
اغتيال الحرية:

وصورها  اشتراطاتها  اشكالها  جميع  في  ولها  ومكانياً،  زمانياً  نسبية،  كلمة  الحرية 
في مخيلة مجتمعاتها. لكنها على العموم تعيش مشتركات معانيها المختلفة، التي يقر 
من  الرغم  على  مقالنا،  بحث  فترة  مراحل  جميع  في  اغتياالً  عاشت  أنها  المنصفون 
االدعاءات والتبجح بها من قبل جميع االنظمة التي حكمت العراق في هذه الفترة. فلم 
يكن ليعيش الشعب حرية التعبير عن رأيه، أو أن يسلك اإلنسان ما يخطه من درب. لقد 
عشعش الخوف من الرقيب ورجل األمن في عقول وقلوب ونفوس أبناء الشعب، رغم 

جدارية ساحة التحرير التي ال ينبغي لمعناها االقتصار على األجنبي.
اغتيال الكرامة:

إن للكرامة وجوها كثيرة، فللكرامة مستحقاتها المادية، وكذلك لها مستحقاتها المعنوية. 
حقوقه  اغتصاب  هو  كما  وتذله،  اإلنسان  كرامة  تجرح  مأوى  والال  والعوز  فالجوع 
اإلنسانية األخرى. إن استعراض افواج الفقراء والعاطلين عن العمل والمشردين أو 

ممن يعيشون في »مساكن« ال تليق بآدمية اإلنسان كلها ال تعبر عن كرامة لإلنسان.
اغتيال التعليم:

ليس هناك من يضمن مستقبل شعب من الشعوب أكثر من التعليم في أبعاده التربوية 
فإن  أطرافه  أخالقيات  وتفسد  التعليم  يفشل  فعندما  والسلوكية.  والمهارية  والمعرفية 
مستقبالً مظلماً ينتظر أجيالنا الصاعدة. ولألسف الشديد فاننا نعيش الفشل والفساد في 

تعليمنا.
اغتيال األخالق الوطنية:

ولعلها األقسى في تأثيرها الجمعي المباشر، والفردي بصورتها غير المباشرة. إن ما 
يعيشه العراق في الوقت الحاضر تعبير صارخ عن اغتيال االخالق الوطنية وبأشكاله 
المختلفة. فهناك من ال يؤمن أساساً بالعراق الوطن، وهناك من يجد فيه غنيمة تاريخية، 
األخالق  منظومة  أن  كما  وطني.  هو  ما  كل  ومما  من  للثأر  فرصة  وجدها  وثالث 
الجمعية هي األخرى دعامة من دعائم األخالق الوطنية التي اهتزت كما لم يحصل 
لقد باتت السرقات والفساد والنهب  التاريخ.  لها في  مثيالً 
وشراء الذمم والرشاوي والعموالت الفاحشة وعدم نزاهة 
القضاء والمشاريع الوهمية وشهادات الزور والتجاوزات 
على ممتلكات الناس وكرامتهم على جدول األعمال اليومية 

للحياة في العراق.

أميركية  دراسة  بّينت   - ب(  ف  واشنطن-)أ 
حديثة أن موظفني اثنني في صالون للتزيني 
ينقال  لم  املستجد  كورونا  بفيروس  مصابني 
قارب  الذين  الزبائن  من  أي  إلى  العدوى 
أيام بعدما وضعا  عددهم 140 خالل بضعة 

كمامة خالل تعاملهما مع الزبائن.
أجرتها  التي  الدراسة  هذه  نتائج  وتصب 
والوقاية  األمراض  ملراقبة  األميركية  املراكز 
التشجيع  سياق  في  سي(،  دي  )سي  منها 
واسع  نطاق  على  الكمامات  استخدام  على 
أيار/مايو،   12 الفيروس.وفي  من  للحماية 
تنفسية  بأعراض  شعر  مصففة  شعرت 
سبرينغفيلد  في  الواقع  الصالون  هذا  في 
بوالية ميزوري. غير أنها استمرت في العمل 
إصابتها  ثبوت  تاريخ  أيار/مايو   20 حتى 

بكوفيد19-. 
حتدد  )لم  ثان  شعر  مصفف  خالط  كذلك 
وظهرت  األولى  املصففة  جنسه(  الدراسة 
استمر  وقد  أيار/مايو،  في 15  أعراض  لديه 
في العمل أيضا حتى 20 أيار/مايو. وأظهر 
املستجد  كورونا  بفيروس  إصابته  فحص 
أيام  لثالثة  الصالون  وأغلق  يومني.  بعد 
السلطات  فيما حددت  تعقيمه،  جرى خاللها 

الصحية 139 زبونا رمبا خالطوا املصففني 
املصابني. وأودع باقي طاقم العمل في املوقع 
احلجر الصحي على مدى أسبوعني. وخالل 
يضعان  املوظفان  كان  الزبائن،  مع  التفاعل 
من  مصنوعة  إحداهما  كمامة،  الوقت  طوال 
القطن للمصففة األولى والثانية  طبقتني من 

كمامة جراحية للموظف الثاني.
لكن املوظفني كانا ينزعان الكمامة في الفترة 

الفاصلة بني املواعيد أو في غياب الزبائن.
الـ139  للزبائن  الصحي  الوضع  روقب  وقد 
فحوص.  إجراء  إمكانية  لهم  وأتيحت  الحقا 
الـ67  األفراد  من  أي  إصابة  تثبت  ولم 

أما  لفحص.  اخلضوع  على  وافقوا  الذين 
اآلخرون فلم تظهر على أي منهم أعراض في 

األسبوعني التاليني.
بصورة  والرجال  النساء  من  الزبائن  وكان 
 21 بني  أعمارهم  وتراوحت  متساوية،  شبه 
عاما.   52 يبلغ  عمري  معدل  مع  و93  عاما 

دراسة أميركية:الكمامة فعالة
في صالونات التزيني

رحلة البشر إلى املريخ ممكنة تقنيًا
من دون أي موعد في األفق

أيار/مايو   11 في   - ب(  ف  واشنطن-)أ 
1990، أعلن الرئيس األميركي جورج بوش 
الفضاء  املقبلة الستكشاف  أن احلدود  األب 
 20 قبل  املريخ  إلى  البشر  إرسال  ستكون 
متوز/يوليو 2019، الذكرى اخلمسون ألول 

خطوة خطاها اإلنسان على سطح القمر.
هذا االلتزام بطبيعة احلال لم يتحقق فيما 
لم تفض وعود مماثلة قطعها ثالثة رؤساء 
بوش  هم جورج  األبيض  البيت  في  خلفوه 
إلى  ترامب  ودونالد  أوباما  وباراك  االبن 
أي برنامج ملموس ما ينطوي على مفارقة 
في غزو االنسان للكوكب األحمر الذي يقال 
إنه ممكن لكنه يؤجل باستمرار فيما ترسل 

روبوتات أقل كلفة وخطورة.
ستانفورد  جامعة  من  هوبارد  وقال سكوت 
الفضاء  وكالة  في  السابق  واملوظف 
األميركية )ناسا( "حضرت عشرة آالف عرض 
لكن  املريخ.  إلى  البشر  إرسال  طريقة  حول 
منذ كينيدي لم يخصص أي مسؤول األموال 

املناسبة لذلك".
حل  تقريبا  مت  أنه  على  اخلبراء  ويجمع 
ملهمة  والصحية  التكنولوجية  التحديات 
إلى  سنتني  تستمر  أن  يفترض  التي  كهذه 
اإلطالق  عملية  وحتتاج  سنوات.  ثالث 
مترست  أمر  وهو  القوة  بالغ  صاروخ  إلى 
تصنع  واليوم  الستينات.  منذ  الناسا  به 
التي  اكس"  "سبايس  مثل  خاصة  شركات 
العائدة  إلون ماسك و"بلو أوريجن"  ميلكها 
ملالك أمازون جيف بيزوس، صواريخ ثقيلة 
قادرة على نقل عشرات األطنان إلى الكوكب 

األحمر.

  مسافة بعيدة 
وطمأنت اإلقامة في محطة الفضاء الدولية 
اخملاطر  إلى  العلماء  عاما  عشرين  منذ 
وانعدام  لالشعاعات  للتعرض  احملتملة 
خالل  العضالت،  ضمور  مثل  اجلاذبية 
التي تستغرق سبعة أشهر. وتظهر  الرحلة 
أن  إال  يتأثر  االنسان  جسم  أن  األبحاث 

اخلطر مقبول.
لكن تبقى اإلقامة على املريخ التي ستستمر 
حوالى 15 شهرا بانتظار أن يعود الكوكبان 
فمتوسط  الشمس.  من  نفسه  اجلانب  إلى 
مئوية حتت  درجة  املريخ 63  على  احلرارة 

اإلنسان  أن  إال  عالية  واإلشعاعات  الصفر 
قادر على صنع البزات واملالجئ الواقية.

طبية  طوارئ  حالة  حصول  حال  في  لكن 
بسبب  إجالء  عملية  إجراء  سيستحيل 

املسافة الطويلة.
تعتري  قد  التي  الصحية  املشاكل  هي  ما 
املهندس  باكالند  دان  يقول  الفضاء؟  رواد 
قد  إنهم  الطوارئ في جامعة ديوك  وطبيب 
األحيان  غالبية  في  لكن  بكسور  يصابون 
يطور  وهو  كافيا.  اجلص  وضع  يكون  كان 
من  بدعم  األوردة  في  حتقن  آلية  إبرة 
واحلصى  اإلسهال  معاجلة  وميكن  الناسا. 

باستثناء  عادة  الدودية  والزائدة  الكلى  في 
30 % من حاالت الزائدة التي حتتاج إلى 
عملية جراحية وميكن تاليا أن تودي بحياة 

املريض.
خفض  ميكن  جدا  معمقة  فحوصات  ومع 
ثالث  في  وتفاقمه  السرطان  ظهور  احتمال 
مشددا  باكالند  دان  يقول  ما  على  سنوات 
"بالنسبة لي ما من عائق طبي مطلق يحول 

دون الذهاب إلى املريخ".
فتكمن  واآلليات  للمساكن  بالنسبة  أما 
الغبار من الدخول. ويقول  املشكلة في منع 
التابع  جونسون  مركز  من  هاورد  روبرت 

للناسا "يعاني املريخ من مشكلة العواصف 
الغبارية". وميكن لهذه العواصف العاتية ان 
حتجب الشمس مدة أشهر وبالتالي تعطيل 

عمل األلواح الشمسية.
نووية  مفاعالت  إلى  تاليا  الرواد  ويحتاج 
الناسا  جنحت   2018 العام  في  صغيرة. 
سمي  مشروع  تقدمي  في  الطاقة  ووزارة 

"كيلوباوير بروجيكت".
وعلى املدى الطويل، يهدف ذلك إلى صناعة 
املنجمية  املوارد  بفضل  املريخ  على  مواد 
الثالثية  الطباعة  خالل  ومن  األرجح  على 

األبعاد.

الكاب-)أ ف ب( - أعلنت حكومة جنوب إفريقيا 
البرونز  من  نصفي  متثال  رأس  أن  االربعاء 
في  رودس  سيسيل  البريطاني  لالستعماري 
وراكم  للقطع.  تعرضت  تاون  كيب  في  متنزه 
رودس املؤمن بتفوق العرق األبيض، ثروة من 
التعدين ومساحات شاسعة في أراضي جنوب 
القرن  خالل  البريطاني  التاج  باسم  إفريقيا 
احلدائق  باسم  املتحدث  وقال  عشر.  التاسع 
الوطنية بجنوب إفريقيا ري ثاخولي في بيان 
"مت قطع رأس التمثال النصفي بواسطة جالخ 

أو  األحد  ليلة  بني  ما  وقت  في  يبدو  ما  على 
الساعات األولى من صباح االثنني".

منحدرات  على  تذكاري  موقع  في  التمثال  يقع 
جبل "تيبل" في كيب تاون. وهو آخر متثال يرمز 
في  للهجوم  يتعرض  العبودية  أو  لالستعمار 
أعقاب حركة "حياة السود مهمة" التي انطلقت 
على  فلويد  جورج  األسود  األميركي  وفاة  بعد 
في  مينيابوليس  في  أبيض  شرطة  ضابط  يد 
للغضب  هدًفا  بالفعل  رودس  وكان  أيار/مايو. 
حركات  قبل  من  خاصة  لالستعمار،  املناهض 

نصب  تشييد  ومت  إفريقيا.  جنوب  في  طالبية 
رودس التذكاري في عام 1912 على منحدرات 
جبل تيبل املطلة على املدينة. وتتراص ثمانية 
املؤدية  العمالقة  الدرجات  على  ألسود  متاثيل 
إلى مبنى من اجلرانيت يستند إلى أعمدة يضم 
البرونز.  الكبير املصنوع من  النصفي  التمثال 
 2001 عام  في  مرة  ألول  التمثال  تخريب  مت 
في  أخرى  ومرة  أحمر،  بطالء  رشه  مت  عندما 
عام 2017 حني مت قطع أنفه. وأسفل منحدرات 
اجلبل في جامعة كيب تاون، متت إزالة متثال 

احتجاجات  خالل   2015 عام  في  لرودس  آخر 
شركة  رودس  شكل  متاثيله.  النتشار  مناهضة 
"دي بييرز" للماس في جنوب إفريقيا، واستخدم 
زامبيا  اآلن  روديسيا،  أراضي  القتطاع  ثروته 
بالتقدير واإلشادة  وزميبابوي. وحظي رودس 
في بريطانيا في عصره كشخصية قيادية تبنت 
لكنه  حضارية،  قضية  اإلمبراطورية  أن  فكرة 
عنصري  إمبريالي  أنه  على  اليوم  إليه  ُينظر 

عدمي الرحمة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 القاهرة- الزمان 
زهرة،  أبو  عبدالرحمن  املصري  الفنان  كشف 
الفترة  خالل  االكتئاب  من  بحالة  إصابته  عن 
احلالية. وقال عبدالرحمن أبو زهرة، في مداخلة 
يعرض  والذي  دقيقة"   90" ببرنامج  تليفونية 
على قناة احملور: إن شعوره بالغربة من الوسط 
الفني في الفترة احلالية نابع من عدم مشاركته 
اخملرجني  أن  خاصة  جديدة  فنية  أعمال  في 
واملنتجني عزفوا عن اختياره في أعمال جديدة.

وأضاف: "قدمت العديد من األعمال الفنية التي 
تعد عالمة في تاريخ الدراما املصرية وعلى مدار 
لهذا  أتعرض  لم  الفنية  مسيرتي  هي  عاما   40
األمر من قبل". وتابع، أن أكثر األمور التي أثرت 
نفسيا عليه و فكر بالفعل في الذهاب إلى طبيب 
حيث  دربه  ورفيقة  زوجته  رحيل  بعد  نفسي 
زواج  بعد  للغاية  كبيرة  فقدانها  صدمة  كانت 

استمر 56 عاما. 
خاصة  االعتزال  في  حاليا  "أفكر  واستطرد: 
لم  حيث  عني  واخملرجني  املنتجني  عزوف  بعد 
أطلب في أعمال جديدة فضال عن أزمة كورونا 

املستجد والذي يزيد من صعوبة املشاركة".

عدد سكان العالم بعد ثمانني عامًا أقّل مبليارين من التوقعات 
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نشرتها  دراسة  توّقعت   - ب(  ف  باريس-)أ 
عدد  يصل  أن  األربعاء  النست"  "ذي  مجّلة 
 8%8 إلى   2100 العام  في  الكوكب  سكان 
من  نسمة  مبلياري  أقّل  أي  نسمة،  مليارات 
معّدل  بسبب  وذلك  املّتحدة،  األمم  توّقعات 
النمّو السّكاني السلبي املتوّقع تسجيله خالل 

النصف الثاني من القرن.
ونشر فريق دولي من الباحثني بحثا في مجلة 
أنه  العامة  الطبية  األسبوعية  النست"  "ذا 
أعداد سكان  القرن، ستنخفض  نهاية  بحلول 

183 من بني 195 بلدا في العالم - بدون دفق 
االستبدال  عتبة  دون  ما  إلى   - املهاجرين 

الالزمة للحفاظ على مستويات السكان.
اليابان  بينها  بلدا   20 من  أكثر  وسيشهد 
والبرتغال  وتايالند  وإيطاليا  وإسبانيا 
وكوريا اجلنوبية وبولندا، انخفاضا في عديد 

سكانها مبقدار النصف على األقل.
وسينخفض عدد سكان الصني مبقدار النصف 
تقريبا من 4%1 مليار نسمة اليوم إلى 730 

مليونا خالل 80 عاما.

في الوقت نفسه، سيرتفع عدد سكان إفريقيا 
إلى  أضعاف  ثالثة  بنحو  الصحراء  جنوب 
توسع  مع  شخص،  مليارات  ثالثة  حوالي 
نيجيريا وحدها إلى ما يقرب من 800 مليون 
في العام 2100، لتحل في املرتبة الثانية بعد 
الهند الذي سيبلغ سكانها حينها 1%1 مليار 

نسمة.
الصحية  القياسات  "معهد  مدير  وقال 
والتقييم" في واشنطن كريستوفر موراي الذي 
إّن  برس  فرانس  لوكالة  الدراسة  على  أشرف 

"هذه أنباء ساّرة للبيئة.. ضغط أقّل على ُنظم 
إنتاج الغذاء وانبعاثات أقّل من ثاني أكسيد 
الكربون، مع فرص اقتصادية كبيرة ألجزاء من 

إفريقيا جنوب الصحراء".
أفريقيا  خارج  البلدان  "معظم  أّن  تابع  لكنه 
هرم  وانقالب  العاملة  القوى  تقلص  ستشهد 
أعمار السكان )...( وهو ما سيكون له تداعيات 
وتنظيم  االقتصاد  على  وسلبّية  عميقة 

العائالت واجلماعات واجملتمعات".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

عبدالرحمن أبو زهرة: 
مكتئب وأفكر باإلعتزال

بيروت% 2020-7-15 )أ ف ب( - أثناء جتوله في 
شارع مظلم، اعترض سائق دراجة نارية زكريا وشهر 
لشراء  مرافقته  أو  املال  منه  طالبًا  في وجهه  سكينًا 
ارتفاع  مع  مؤخرًا  تتكرر  حادثة  في  ألطفاله،  طعام 
معدل السرقات وأشكالها على وقع انهيار اقتصادي 
األمن  قوى  احصاءات  وتؤكد  لبنان.  في  متماد 
الداخلي ارتفاع معدل اجلرائم بشكل عام، خصوصًا 
القتل والسرقة في العام 2020 مقارنة مع السنوات 
االقتصادي  الوضع  بتدهور  ذلك  وتربط  املاضية. 
وارتفاع معدالت الفقر والبطالة. يستعيد زكريا العمر 
متوز/يوليو،  من  اخلامس  ليلة  تفاصيل  عامًا(   37(
حني كان يسير لياًل في شارع مظلم في محلة احلمرا.
ويوضح أن الشارع كان خاليًا إال من بضعة سيارات، 
يقترب  أن  قبل  إلى جانبه  نارية  دراجة  توقفت  حني 
نحوه،  السكني  موجهًا  اخللف  من  شخص  منه 
مرددًا: "ال تقل أي كلمة، لست هنا ألؤذيك، أريد منك 
محل  أي  إلى  معي  تأتي  أن  أو  النقود  تعطيني  أن 
لتشتري لي بعض األغراض، تركت أوالدي في املنزل 

يبكون من دون طعام".
بتوتر شديد، أخرج زكريا نقودًا من محفظته وأعطاها 
للرجل األربعيني الذي ركض باجتاه دراجته، قبل أن 
مكانه  في  تسّمر  الذي  زكريا  باجتاه  ويعود  يتوقف 
يعود  رأيته  كثيرًا حني  "خفت  زكريا  ويروي  خوفًا.  

أن  وأراد  مني،  واالعتذار  بالبكاء  بدأ  لكنه  نحوي، 
لكنني  بسارق،  لست  +أنا  لي  قال  النقود.  لي  يعيد 

جائع وأوالدي أيضًا جياع+".
أنه بعدما رفض زكريا استعادة نقوده من  ويوضح 
إنه فقد عمله ولم يعد يقوى حتى  الذي قال  الرجل، 

على دفع اإليجار، "قلت له إنني أسامحه، ثم غادر".
ويقول زكريا "خفت كثيرًا، كان املوقف صعبًا اختلط 
فيه شعور الرعب باحلزن على رجل ينهار أمام عينّي".
جديد  "نوع  إلى  برس  لفرانس  أمني  مصدر  ويشير 
من عمليات السلب يستهدف حليب األطفال والطعام 
كشفوا  ضحية  من  "أكثر  أّن  عن  كاشفًا  واألدوية"، 
أثناء  منهم  فيهم  املشتبه  اعتذار  عن  إفاداتهم  في 

سرقتهم".
تاريخ  في  األسوأ  االقتصادي  االنهيار  وقع  وعلى 
أو  وظائفهم  اآلالف  عشرات  خسر  احلديث،  لبنان 
تقريبًا  اللبنانيني  نصف  وبات  رواتبهم.  من  جزءًا 
البطالة 35  الفقر، والمس معدل  يعيشون حتت خط 

في املئة.
اجتماعية،  طبقة  أي  االنهيار  تداعيات  توفر  ولم 
في  ثمانني  من  أكثر  الليرة  خسارة  مع  خصوصًا 
املئة من قيمتها أمام الدوالر، ما تسبب بتآكل القدرة 

الشرائية للمواطنني.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

السرقات في لبنان إلى ارتفاع 
مذهل وتطال حليب األطفال

اوسلو-)أ ف ب( - حصدت جائحة كوفيد19- الكثير من األرواح عبر العالم إال أنها جعلت بعض حفار القبور 
من دون عمل في النروج ما أرغمهم على التوجه إلى الدولة طالبني املساعدة... للصمود.

وأظهرت إحصاءات رسمية أن نحو 12 مؤسسة نروجية لدفن املوتى جلأت أخيرًا إلى املساعدات احلكومية 
الهادفة إلى تعومي االقتصاد، بعدما أّثر عليها سلبًا جناح السلطات في احتواء جائحة كوفيد19-، إذ تراجعت 
الوفيات، وألغي عدد من املآمت. ولم يسبق لعائلة النده أن شهدت أمرًا مماثاًل، هي التي درجت أبًا عن جد على 
مرافقة املوتى إلى مثواهم األخير. وفي حديث إلى وكالة فرانس برس، قال إريك النده الذي يدير راهنًا املؤسسة 
العائلية في جنوب اململكة »عندما بدأ تطبيق اإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا، تبّين أنها لم حتّد من عدد 

اإلصابات بهذا الفيروس فحسب، بل كذلك من اإلصابات بأنواع أخرى من الفيروسات«.
وأضاف »حتى أن قسمًا من كبار السن واملرضى الذين كان ميكن أن يفارقوا احلياة في األوضاع الطبيعية 

تبخروا«. بقية اخلبر على موقع )الزمان(

في النروج فوائد مكافحة كورونا
عند حّفاري القبور...مصائب

 حتطيم متثال جديد

 د. نزار محمود
برلين


