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ضد  بالعراق  الحكم  في  النفوذ  ذات  القوى  تحشيد  بعد 
الوجود االمريكي بما فيه الدبلوماسي عبر قصف السفارة 
أو الدعوة لتقليصها واالتجاه للتخلي عن الدعم العسكري 
الذي قد تقطعه واشنطن  بنفسها مع انسحاب جنودها، تكون 
االهتمامات بمقدم رئيس أمريكي جديد نوعاً من الفضول 
أّي مواطن عادي يضرب ويرفع  به  يتحلّى  الذي  العادي 
ويكبس على راحته في تحليالت كونية وهو يرتشف الشاي 
مع أم العيال التي تنظر اليه كأحد صناع القرار في العالم .
في العراق، ال توجد آليات سياسية تخطيطية ألدوات الحكم 
ديمقراطي  أو رئيس  لالفادة من مجيء رئيس جمهوري 
الى البيت األبيض، وأجزم أّن السياسيين هناك ال يدركون 
الفروق الجوهرية بين االثنين أو حتى الفروق الهامشية. 
في  فقط  حميمة  ذكريات  لهم  العراقيين  السياسيين  معظم 
أحضان الجمهوري المحتقر بنظر اغلبية الشعب العراقي 
جورج دبليو بوش الذي احتل بلدهم برضاهم، ليس أكثر، 
والصور والفيديوهات والوثائق ما تزال تنقل ما ال يمكن 

محوه بتصريحات محابية اليران أو سواها اليوم.
َمن هو  يدرك  أن  العراق  للحكم في  الملّحة  الحاجات  من 
تكون  وأن  بالبلد،  المحيطة  الست  الدول  في  يحكم  الذي 
احدى  الى  يصل  جديد  حاكم  أي  مع  جدية  وقفات  هناك 
الدول الست بما يرسم خارطة عمل جديدة من أجل  هذه 
المصالح العراقية. لقد تغّير قبل أيام حاكم في إحدى تلك 
الحكم  بدفة  المعنيون  يعي  أن  دون  من  المجاورة،  الدول 
ماكان  لتصحيح  العمل  يتم  أن  يمكن  وكيف  ذلك،  معنى 
الجيد بما يعود بخدمة  من انزالقات غير مبررة وتعزيز 

مستدامة للعراق، ال تتأثر بظروف سياسية.
لها  التي  البلدان  مع  إال  يستقيم  ال  الكالم  هذا  ان  أعرف 
تدرك  قياداتها  وأنَّ  الخارجية،  سياستها  تقاليد  في  رسوخ 

آنها تعمل لالجيال، وليس لحزب أو حصة اقطاعية.

األخالق موهبة

د. خالد اخلفاجي

باريس, 2020-11-4 )أ ف ب( - هل يعد 
بفيروس  العدوى  ناقلي  أبز  من  األطفال 
قادر  غير  العلم  يزال  ال  املستجد؟  كورونا 
السؤال  هذا  على  قاطعة  إجابة  إعطاء  على 
قرار  في  ألهميته  نظرًا  للنقاش  املطروح 

إغالق املدارس أو تركها مفتوحة.
في بداية ظهور الوباء، كان ُيخشى أن يكون 
للعدوى  الرئيسيني  الناقلني  من  األطفال 
األخرى  الفيروسية  األمراض  على  قياسًا 
التفكير  الى  األمر  اجته  ثم  األنفلونزا.  مثل 
أنهم  إلى  دراسات  أشارت  أن  بعد  املعاكس 

ليسوا شديدي العدوى.
دومينيك  األوبئة  علم  اختصاصية  وتقول 
"إذا نظرنا  لوكالة فرانس برس  كوستاليوال 
البحثية،  األوراق  في  الواردة  البيانات  إلى 

فسنجد أن األمر ليس واضحا".
مقال  في  هايد  زوي  األوبئة  عاملة  وقدرت 
األول/أكتوبر  تشرين  شهر  نهاية  في  ُنشر 
من  العديد  أن  األسترالية  الطبية  في اجمللة 
ينقلون  األطفال  بأن  تفيد  التي  الدراسات 
"أجريت  أهلهم  إلى  طفيف  بشكل  العدوى 
خالل فترات العزل" وبالتالي في فترة يكون 
من  وهذا  ضعيفًا،  الفيروس  انتقال  فيها 

شأنه التاثير على نتائجها.
أجريت  التي  الدراسات  من  العديد  ودحض 
كوريا  أو  الهند  أو  املتحدة  الواليات  في 
ينقلون  قلما  األطفال  أن  فكرة  اجلنوبية 
تشرين   30 في  نشرتها  وآخرها  العدوى، 
من  للوقاية  األميركية  املراكز  األول/أكتوبر 
الدراسة  األمراض والسيطرة عليها. شملت 
انتقال  أن  إلى  وخلصت  شخص   300
متكرًرا،  "كان  األسرة  داخل  سارس-كوف2- 

سواء عن طريق األطفال أو البالغني".
واسعة  بريطانية  دراسة  رسمت  ذلك،  ومع 
صورة  الثالثاء  نتائجها  نشرت  النطاق 

مختلفة متاًما.

 نتائج متناقضة 
فاستنادًا إلى بيانات من 9 ماليني بالغ، يقدر 
باحثو كلية لندن للصحة والطب االستوائي 
األطفال  مع  "العيش  أن  أكسفورد  وجامعة 
عاًما  و11   0 بني  أعمارهم  تتراوح  الذين 
بفيروس  اإلصابة  خطر  بزيادة  يرتبط  ال 
قلياًل  اخلطر  هذا  ويزداد  سارس-كوف2-". 
 12 بني  عمره  يتراوح  طفل  مع  العيش  عند 

و18 عاًما.

لذلك من الصعب احلصول على إجابة وسط 
هذا الكم من املالحظات املتناقضة.

العاملية  الصحة  منظمة  أخصائية  تلخص 
فيديو  مقطع  في  كيرخوف  فان  ماريا 
املنظمة  موقع  على  السؤال  لهذا  مخصص 
أن األطفال "ميكنهم نقل كوفيد19- لآلخرين. 
ومع ذلك، يبدو أن انتقاله عبرهم هو في كثير 

من األحيان أقل من انتقاله بني البالغني".
على ضرورة  األوبئة  علم  أخصائية  وتشدد 
واليافعني  الصغار  "األطفال  بني  التمييز 
بالنسب  العدوى  ينقلون  أنهم  يبدو  الذين 

نفسها كما لدى البالغني".
األمراض  من  للوقاية  األوروبي  املركز  يقول 
ومكافحتها في تقرير ُنشر في آب/أغسطس 
يفرز  األعراض،  عليهم  تظهر  "عندما  إنه 
األطفال كمية الفيروس نفسها التي يفرزها 
البالغون ويكونون معديني مثلهم. ال نعرف 
تظهر  ال  الذين  لألطفال  ميكن  مدى  أي  إلى 

عليهم أعراض إصابة اآلخرين".
لدى  شائًعا  أمًرا  األعراض  غياب  ويعد 
األطفال املصابني بكوفيد19- والشيء املؤكد 
الوحيد لدينا هو أنهم يصابون بأعراض أقل 

حدة بكثير من البالغني.
شكلت مسألة عدوى األطفال موضوع نقاش 
ساخنًا ألنها حاسمة بالنسبة لفتح أو إغالق 
اجتماعية  تداعيات  له  تدبير  املدارس، وهو 

واقتصادية كبيرة.
اجلميع  "يدرك  كيرخوف  فان  ماريا  تقول 
أهمية املدرسة لألطفال، ليس فقط من حيث 
أو  الرفاهية  حيث  من  أيًضا  ولكن  التعليم 

عن  ناهيك  السالمة،  أو  العقلية  الصحة 
حقيقة أنها في بعض األحيان املكان الوحيد 

الذي ميكنهم فيه تناول وجبة طعام".

 تأثير العدسة املكبرة 
هذا  الوباء  من  ثانية  مبوجة  التأثر  بعد 
اخلريف، اضطر العديد من الدول األوروبية 
لكنها تركت  العزل،  تدابير  إعادة فرض  إلى 
فرنسا  على  وينطبق هذا  مفتوحة.  املدارس 
ليفي  دانيال  يقول  إيرلندا.  أو  النمسا  أو 
برول من هيئة الصحة العامة الفرنسية إن 
"اخلطر املرتبط باملدارس ليس معدومًا، وال 
انتقال  نسبة  لكن  ذلك،  يقول  أن  ميكن ألحد 
بانتقال  مقارنة  املدارس  داخل  العدوى 
ويحذر  متدنية".  اجملتمع  بقية  في  العدوى 
هذا اخلبير من تأثير العدسة املكبرة، ويقول 
أنحاء  املفتوحة في جميع  املدارس  "عدد  إن 
العالم كبير جدًا. وفي معظمها، ال يحدث ما 

يجدر ذكره" من انتقال العدوى.
 يتابع من ناحية أخرى، أنه يكثر احلديث عن 
"بضع مدارس شهدت بالفعل ظواهر وبائية 
املؤاتية  بالظروف  بعضها  تفسير  ميكن   -
انطباًعا  يعطي  ما   - الفيروس  النتقال 
املرتبطة  اخملاطر  عن  ما  حد  إلى  متحيًزا 
األطفال  عدوى  أن  فرضية  أمام  باملدارس".  
احلكومة  فرضت  نعتقد،  كنا  مما  أقوى 
الفرنسية القناع على الطالب ابتداء من سن 
6 سنوات، مقابل 11 سنة سابًقا. وهو قرار 
معزز،  صحي  ببروتوكول  يقترن  أن  يجب 

بحسب العديد من اخملتصني.

دمشق -الزمان  أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش خطوبتها لرجل من خارج الوسط الفني والرياضي والسياسي. و كتبت النجمة السورية ، على حسابها اخلاص على موقع 
"تويتر": "يسعد يوم اجلميع .. انا اول من صرحت عبر برنامج انسايدر مع االعالمي الصديق ايلي نخلة بخطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني و الرياضي و السياسي". 

زنفت كل ما تردد من أنباء أن عريسها خليجي، حيث قالت: "وهو ليس من اخوتنا وأهلنا من اخلليج العربي كما اشيع .. شاء الله ان يجمعنا باسم احلب سويا.. والزواج سيتم 
قريبا وعقبال العايزين". 

نسرين طافش:خطيبي
الفني الوسط  خارج  من 

العلماء حائرون إزاء مدى 
قدرة األطفال على نقل 

العدوى بكورونا

ماتشو بيتشو- )أ ف ب( - استقبلت مدينة 
هذا  اإلنكا  حلضارة  العائدة  بيتشو  ماتشو 
استمر  إغالق  بعد  السّياح  طالئع  األسبوع 
كابدتها  التي  بالعزلة  مذّكرًا  أشهر  ثمانية 
هايرم  األميركي  يعيد  أن  قبل  قرون  ألربعة 

بنغام اكتشافها سنة 1911.
زوجان  إليها  الوافدين  الزّوار  أّول  وكان 
غداة  وذلك  تشيلي،  من  وآخران  فرنسيان 
مبراسم  رسميا  فتحها  بإعادة  االحتفاء 

تقليدية لإلنكا.
وقالت السائحة الفرنسية فيرونيك "يسعدنا 
جّدا أن نكون هنا اليوم". وكانت فيرونيك في 
البيرو مع زوجها وطفليها في إطار جولتهم 
فيروس  تفّشى  عندما  الالتينية  أميركا  في 

كورونا املستجّد في البلد في آذار/مارس.
حافالت  استأنفت  الوباء،  قبل  احلال  وكما 
ماتشو  بلدة  من  املكوكية  جوالتها  السّياح 

بيتشو بويبلو األقرب إلى املوقع األثري.
وقال خوان خوسيه غارسيا، وهو من تشيلي 
يبلغ الرابعة والثالثني من العمر وينزل في 
أننا  مبعرفة  "فوجئنا  آذار/مارس  منذ  ليما 

أّول سّياح دوليني يدخلون املوقع".
وأقّرت زوجته فيكتوريا موران "إنها لفرصة 
ناس"،  زحمة  بال  هنا  نكون  أن  حّقا  ثمينة 
التراث  قائمة  في  املدرج  املوقع  أن  علما 
يستقبل  كان   1983 سنة  لليونسكو  العاملي 
اليوم  في  زائر  آالف   3 نحو  الوباء  قبل 

يعد  لم  الصحي،  األمن  ولدواعي  الواحد. 
اليوم  في  زائرا   675 سوى  بدخول  يسمح 
من  كانت  االثنني  الزّوار  وأغلبية  الواحد. 
فتحت  التطّورات،  آخر  ضوء  وفي  البيرو. 
األحد  أبوابها  بيتشو  ماتشو  فنادق  بعض 

لكن السواد األعظم ال يزال مغلقا.
وبدأ "سانكتوري لودج"، وهو الفندق الوحيد 
الواقع في اجلبل على بعد 50 مترا من مدخل 
للغرفة  سعر  مع  النزالء  استقبال  املدينة، 

يقرب من 1400 دوالر.
وكان ينبغي في السابق حجز غرفة فيه قبل 

سنة أو سنتني، بحسب ما ذّكر مديره مايكل 
على  كوفيد19-  وباء  وطأة  اشتّدت  ليتاو. 
إصابة،  ألف   900 من  أكثر  وسّجلت  البيرو 
من بينها 34 ألف وفاة على األقّل، في البلد 

الذي تقطنه 32 مليون نسمة.
الزّوار واحلّراس عند مدخل  وتقاس حرارة 
التباعد  مبراعاة  السّياح  ويلزم  املوقع 
االجتماعي. وسار السّياح االثنني على دروب 
اسمها  يعني  التي  احلجرية  املدينة  هذه 
وسط ضباب  القدمي"،  "اجلبل  كيتشوا  بلغة 
انقشع في نهاية املطاف ليسمح لهم بتأّمل 

اإلمبراطور  عهد  في  املشّيد  الصرح  هذا 
باتشاكوتيك )1471-1438( الذي ُأهمل بعد 

انهيار إمبراطورية اإلنكا.
وأبقى هذا الضباب الذي يغّطي عادة جبال 
األنظار  عن  مبنأى  القلعة  بيتشو  ماتشو 
ألربعة قرون إلى أن وقع عليها هايرم بنغام 

)1956-1875( في 24 متوز/يوليو 1911.
وكان األستاذ في جامعة يال قد علم بوجود 
مع  له  أحاديث  من  اجلبال  في  أثري  موقع 
يكون  أن  بتاتا  يتوّقع  يكن  لم  لكنه  السكان، 

بهذه الضخامة.

السياح يكسرون عزلة مدينة اجلبل
الذي صعد اليه نيرودا على بغل

تفرد  أو  الموهبة هي مجرد صفة  بأن  الناس،  من  الكثير  في عقول  يرسخ  ربما 
أو  التكنولوجية  أو  الصناعية  أو  التجارية  أو  الفنية  المجاالت  من  ما  مجاٍل  في 
غير  طاقة  هي  أو   ،HhHJHاألخرىإرىأأااأأأاأ\أ المجاالت  من  وغيرها  اإلنسانية 
لدى  موجودة  الموهبة  فإن  وفعال  األفراد،  شخصية  في  كامنة  فطرية  اعتيادية 
أو  التي تستهوي رغباتهم  التخصصات  العمرية في  فئاتهم  الناس بمختلف  جميع 
أحالمهم وتطلعاتهم، وهذا ربما يشّكل نمطا اجتماعيا معّيناً وفي الغالب يصبح حالة 
بيروقراطية تتباهى بها الطبقات االجتماعية وتتطور ليتم إطالق أسماء العائالت 
واأللقاب عليها، السيما في مجتمعاتنا العربية، فعندها ُتذكر العائلة الفالنية ذائعة 
الصيت في المجال الفالني وهكذا، وهناك الذين ُيظهرون التفوق والقدرة في األداء 
بنسب واضحة لفئة عمرية معينة، إذا ما قورنت مع مجموعة أخرى بنفس الفئة، 
وتظهر األخيرة ضعيفة عن الفئة األولى، هنا سوف تظهر الموهبة واضحة لدى 
الفئة األولى. وهذا المفهوم يكاد يكون متفقا عليه من قبل جميع المكونات الطبقية، 
وربما أصبحت من األخطاء أو الالزمات الشائعة، ألن هناك بالمقابل موهبة في 
مقدمة المواهب التي يتميز بها الكبار في مختلف المجاالت العلمية والفنية والثقافية 
واالستثمارية وغيرها، وربما تكون هذه الموهبة التي هي األخالق سبقت كل تلك 

المواهب.
االجتماعية،  والقيمة  المالية،  القيمة  نعد  إنما  فإننا  اإلنسانية  الِقَيم  أعددنا  ما  فإذا 
والقيمة الوظيفية، والقيمة العلمية، والقيمة اإلبداعية، إذاً السؤال الذي يطرح نفسُه 
هنا: ما فائدة هذه القيم بغياب القيمة األخالقية؟ السيما أن القيمة األخالقية هي سيدة 
القيم كلّها على مر الحياة البشرية، ولكن هل األخالق توجد عند كل إنسان؟ الجواب 
ال، ألن األخالق ترتبط بالخالق سبحانه هو من يقّسمها حيث قال في محكم كتابه 
َقَسَم بينكم أخالقكم، كما قسم بينكم أرزاقكم(. وقال: )فإنَّ  الحكيم: )إنَّ هللا تعالى 

األخالق مواهب يهب هللا منها ما يشاء لمن يشاء(.
وعرف التاريخ القديم والمعاصر العديد من الموهوبين الذين كان لهم دور واضح 

وبارز في رسم وصناعة حياتنا وعالمنا المعاصر.
فمثال المخرج السينمائي  المعروف »وودي ألين Woody Allen«  حصل على 
تقدير ضعيف في مقرر صناعة السينما، وكان يهرب من المدرسة دائماً للذهاب 

إلى السينما، حتى طلب مدير مدرسته من أمه أن تذهب به إلى طبيب نفسي.
فيما كان المخترع العظيم توماس أديسون Thomas« صبياً اتهمه معلموه بالغباء 
الشديد وعدم القدرة علي التعلم، وتم طرده من عدة وظائف، وعالم الكيمياء الشهير 
»لويس باستور Louis Pasteur«  تم تصنيفه بدرجة متواضعة في الكيمياء من 

قبل الكلية الملكية.
نفسية  حتى  أو  نفسية  اضطرابات  من  يعانون  أحيانا  كانوا  العظماء  اغلب  لكن 
وجسدية مثل االكتئاب، ويحلل األطباء النفسيون هذه االضطرابات وهذه األعراض 

من منظور »الموهبة« وهي عدم اكتشاف مواهبهم في الوقت الذين يحددونه.
ورغم ذلك فإن أكثر الموهوبين من الكبار تمكنوا من تحقيق ما كانوا يصبون إليه 
العملية والخاصة،  يبحثون عنه في عملهم وحياتهم  كانوا  ما  أخيرا  وفعال حققوا 

حيث عثروا في نهاية الطريق على ضالتهم.
كل هذه المواهب يتربع على رأسها تاج موهبة األخالق التي يفتقر لها الكثير من 
الناس، وهذا ما أوصل مجتمعاتنا العربية الى االنهيار ألنها تعاني من أزمة أخالقية 
قبل األزمات االقتصادية، وما يحدث في بلدنا من تفشٍّ على صعيد الفساد الحكومي 
هو تحصيل حاصل الفتقارهم إلى موهبة االخالق، ولم يعرفوا معنى الحياء تجاه 
خالقهم أوال، وتجاه أنفسهم، وتجاه شعبهم، لذا يوصلون الوطن الى االنهيار بكل 
معنى هذه الكلمة، وحتى في العالقات العاطفية إذا كان أحد 
الحبيبين ال يتمتع بقدٍر كاٍف من موهبة األخالق وصدق 

الوجدان في آخر المشوار سوف يخسر مت يحب. 
إذاً األخالق موهبة ألنها وحدها الطريق المؤدي إلى سّر 

الحياة الجميلة برغم تفاصيلها القبيحة. 
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ليوبوسكي )البوسنة والهرسك(-)أ ف ب( - 
حتولت أشواك جنوب البوسنة في السنوات 
تتمتع  التي  املقّومات  بفضل  األخيرة، 
واملياه  البكر  واألرض  الشمس  كوفرة  بها، 
الزيوت  تدّر  زيتون  بساتني  إلى  اجلوفية، 

التي تفوز باجلوائز في املسابقات.
دراغان  والستني  اخلامسة  ابن  يتنقل 
معصرته  بني  وإيابًا  ذهابًا  ميكوليتش 
تبلغ مساحته  الذي  الزيتون  احلديثة وحقل 
حيث  ليوبوسكي،  منطقة  في  هكتارًأ   50
قطف  على  األشخاص  من  مجموعات  تنكّب 
الثمار اخلضراء، ويتذكر مبرح "عندما بدأت 
أنت   + لي  قيل  الزيتون،  أشجار  زراعة  في 

مجنون +".
أصبح دراغان بعد 15 عامًا أحد أكبر مزارعي 
الساحل  على  بل  ال  البوسنة،  في  الزيتون 

الشمالي للبحر األدرياتيكي.
في  العالية  اجلبال  بني  دراغان  حقل  يقع 
فيه  تتوزع  اجلنوب،  في  والبحر  الشمال 
آالف  سبعة  نحو  عددها  البالغ  أشجاره 
بشكل متواٍز، تنوء أغصانها حتت ثقل كثافة 

حّباتها، تغمرها شمس خريفية ناعمة. ووفقًا 
الطقس  يسود  اجلوية،  األرصاد  إلحصاءات 
املشمس على هذا النحو قرابة 2300 ساعة 
من  اجلنوبية  املنطقة  هذه  في  السنة  في 

البالد التي تسمى الهرسك.
يقول دراغان "أنظروا إلى هذه الشمس. إنها 
هكذا طوال الوقت. املياه التي تنزل من هذه 

اجلبال متّر من هنا، وحقلي يقع في طريقها 
التربة هنا رملية بنسبة 30 في  البحر.  إلى 
بنسبة  وتتكون  األشجار،  فيها  تتنفس  املئة 
كل  باملعادن.  غنية  صخور  من  املئة  في   70

املقّومات مجتمعة هنا".
كان  األول  اجلنون"  "ضرب  أن  ويضيف 
بالشجيرات  مغطاة  صخرية  أرض  حتويل 

الشائكة إلى أرض قابلة لالستغالل الزراعي، 
باستخدام "أطنان من املتفجرات".

ويضيف دراغان الذي فاز إنتاجه من الزيت 
في  مسابقات  في  اآلن  حتى  ميدالية   32 بـ 
هذه  تكون  "قد  والبوسنة  وكرواتيا  ايطاليا 
األرض مناسبة لزراعة اخلوخ والتفاح، لكننا 
الزيتون ألنه، كما نقول هنا، شجرة  اخترنا 

الله".
تشرين  منتصف  في  املبكر  القطاف  بدأ 
ُينقل  الزيتون،  جمع  مبجرد  األول/أكتوبر. 
على  ُيعَصر  حيث  املعصرة  إلى  الفور  على 
اللون  جميل  أخضر  زيت  الستخراج  البارد 
في  ساعات  بضع  بعد  األمر  به  ينتهي 
ُتنِتج  العملية  هذه  أن  ويوضح  زجاجات. 
زيتًا بكرًا ممتازًا غنيًا بالبوليفينول املعروف 

بخصائصه املضادة لألكسدة.
حذو  الهرسك  من  املنتجني  عشرات  وحذا 
الكرمة.  مزارعي  من  عدد  بينهم  ميكوليتش، 
وتشتهر املنطقة بأنواعها احمللية املنشأ من 

كروم زيالفكا وبالتينا.
الهرسك  في  الزيتون  إنتاج  يزال  وال 
هذا  في  بالعمالقة  مقارنة  للغاية  متواضعًا 
اجملال كإسبانيا وإيطاليا، اللتني تستحوذان 
العاملي،  اإلنتاج  من  املئة  في   60 على  معًا 

لكنها في تزايد مستمر.
وفي األرقام الرسمية، بلغ حجم احلصاد في 
البوسنة 776 طنًا من الزيتون عام 2019، أي 

بزيادة 27 في املئة عن عام 2018.

ف  والهرسك(-)أ  )البوسنة  ليوبوسكي 
في  البوسنة  جنوب  أشواك  حتولت   - ب( 
التي  املقّومات  بفضل  األخيرة،  السنوات 
البكر  واألرض  الشمس  كوفرة  بها،  تتمتع 
تدّر  زيتون  بساتني  إلى  اجلوفية،  واملياه 
الزيوت التي تفوز باجلوائز في املسابقات.

دراغان  والستني  اخلامسة  ابن  يتنقل 
معصرته  بني  وإيابًا  ذهابًا  ميكوليتش 
احلديثة وحقل الزيتون الذي تبلغ مساحته 
حيث  ليوبوسكي،  منطقة  في  هكتارًأ   50
قطف  على  األشخاص  من  تنكّب مجموعات 
الثمار اخلضراء، ويتذكر مبرح "عندما بدأت 
أنت   + لي  قيل  الزيتون،  أشجار  زراعة  في 
مجنون +". أصبح دراغان بعد 15 عامًا أحد 
بل  ال  البوسنة،  في  الزيتون  مزارعي  أكبر 

على الساحل الشمالي للبحر األدرياتيكي.
في  العالية  اجلبال  بني  دراغان  حقل  يقع 
فيه  تتوزع  اجلنوب،  في  والبحر  الشمال 

آالف  سبعة  نحو  عددها  البالغ  أشجاره 
ثقل  حتت  أغصانها  تنوء  متواٍز،  بشكل 
خريفية  شمس  تغمرها  حّباتها،  كثافة 
اجلوية،  األرصاد  ووفقًا إلحصاءات  ناعمة. 
النحو  هذا  على  املشمس  الطقس  يسود 
قرابة 2300 ساعة في السنة في هذه املنطقة 

اجلنوبية من البالد التي تسمى الهرسك.
يقول دراغان "أنظروا إلى هذه الشمس. إنها 
هكذا طوال الوقت. املياه التي تنزل من هذه 
اجلبال متّر من هنا، وحقلي يقع في طريقها 
إلى البحر. التربة هنا رملية بنسبة 30 في 
املئة تتنفس فيها األشجار، وتتكون بنسبة 
كل  باملعادن.  غنية  املئة من صخور  في   70

املقّومات مجتمعة هنا".
كان  األول  اجلنون"  "ضرب  أن  ويضيف 
بالشجيرات  مغطاة  صخرية  أرض  حتويل 
لالستغالل  قابلة  أرض  إلى  الشائكة 
الزراعي، باستخدام "أطنان من املتفجرات".

اشتباك  نشب   - ب(  ف  )أ   - واشنطن-سيول 
ليدي  األميركية  املغنية  األحد بني  "تويتر"  على 
غاغا وفريق حملة الرئيس دونالد ترامب بسبب 
تقنية  استخدام  األميركية  املغنية  معارضة 
النفط  عن  التنقيب  في  الهيدروليكي  التكسير 

والغاز الطبيعي.
وأعلن منافس ترامب في االنتخابات الرئاسية 
املرشح  الثالثاء  جترى  التي  األميركية 
الدميوقراطي جو بايدن أن ليدي غاغا ستشارك 
خالله  سيكون  انتخابي  لقاء  في  االثنني  معه 
الـ"درايف  طريقة  على  السيارات  في  اجلمهور 
البالغة  بنسلفانيا  بوالية  بيتسبرغ  في  إن" 
البيت  إلى  السباق  في  انتخابيًا  األهمية 
فورًا،  الرّد  إلى  ترامب  فريق  وسارع  األبيض. 
مورتو  تيم  فيه  التواصل  عن  املسؤول  كتب  إذ 
عبر "تويتر" أن "ال شيء يفضح ازدراء جو بايدن 
العمال في بنسلفانيا أكثر من تنظيم حملة مع 
الهيدروليكي  التكسير  مكافحة  في  الناشطة 
وصفه  ما  أن  مورتو  ورأى  غاغا".  ليدي 
لترشيح  احلماسة  إلحياء  اليائس  بـ"اجلهد 
 600 وجه  في  "صفعة  يشّكل  الباهت"،  )بايدن( 
صناعة  في  يعملون  بنسلفانيا  أبناء  من  ألف 
"وعد  بايدن  بأن  مذّكرًا  الهيدروليكي"،  التكسير 
سينهي  بأنه  اليسار"  نشطاء  وتكرارًا  مرارًا 
التكسير الهيدروليكي في حال انتخابه رئيسًا. 
والتكسير الهيدروليكي هو عبارة عن استخراج 
العميقة عن  النفط والغاز من طبقات الصخور 

طريق حقنها باملاء واملواد الكيميائية. وقد أدت 
أكبر  املتحدة  الواليات  َجعل  إلى  التقنية  هذه 
منتج للنفط والغاز في العالم سنة 2014. لكّن 

كلفتها البيئية باهظة.
في  قاطعة  مواقف  حملته  خالل  لبايدن  وكانت 
الهيدروليكي،  التكسير  حظر  إلى  توجهه  شأن 
لكنه قال أخيرًا إنه يعتزم في خال انتخابه حظر 
أية عمليات تكسير جديدة على األراضي العامة، 
متعهدًا نقل الواليات املتحدة إلى مصادر الطاقة 
التكسير  يحظر  لن  أنه  أوضح  لكنه  املتجددة، 
كليًا. وكان هذا املوضوع إحدى النقاط الساخنة 

الثانية بني ترامب وبايدن. وما  املناظرة  خالل 
التزامها  عنها  املعروف  غاغا  ليدي  من  كان 
مكافحة التكسير الهيدروليكي، إاّل أن رّدت على 
"أنا  فكتبت  أيضًا  "تويتر"  عبر  وترامب  مورتو 
في  اإليجار  أدفع  أن  دون  من  بالعيش  سعيدة 

رأسكما".
مورتو  ببيان  تغريدتها  النجمة  وأرفقت 
وبلصيقات تعبيرية إلكترونية وبعبارة "صّوتوا 
لبايدن". وشكر مورتو ليدي غاغا بسخرية على 
متكينها متابعيها البالغ عددهم 82 مليونًا من 

االطالع على بيانه الصحافي.

 أشجار زيتون سخية تخرج من أرض األشواك والصخور

علماء يرصدون نقطة ضعف لنجم 
البحر اآلكل للمرجان

بلجيكا تصنف الكتاب سلعة 
أساسية وتبقي مكتباتها 


