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عديـة السيما طرح تقـرير علـمي جملة تـساؤالت عن حقـيقة اجلـذور العلمـية لألوبئـة ا
ياً منذ مطلع األلفـية الثالثة باالضافة مع تسارع وتـيرة انتشار وتنوع هذه األوبئـة عا
تـرتـبة عـلى الـبشـريـة جمـعاء مـن توجـهات الى األبـعاد الـسـياسـيـة واالستـراتـيجـيـة ا

تحدة. نتجة لترسانات األسلحة البيولوجية وعلى رأسها الواليات ا الدول ا

بغداد
bFÝ ‰œUŽ
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من االرث االخالقي الفرنسي  توصـية تفيد (ال تـبع جلد الدب قبل ان
ـعنـى مضـاف ال تـروج لبـضـاعتك قـبل ان يـطـلع علـيـها تـصطـاده ) و
االخرون ميدانيا ويختبروا جدواها فمن حقك حينها ان تقدم ما لديك
لـيتم اخـتبـاره لـكن البـعض يـروج لبـضاعـته قـبل ان يلـمـسهـا االخرون

س اليد .
غـالبة ـلوثة بـنزعـات ا احلال ان جـزءا من مفـردات السوق  الـتجـارية ا
ـغـلـقـة التـي حتكم ـتـواليـة من الـنـزعـة الـنـفـعيـة ا يـقع حتت وطـأة هـذه ا
الـبــعض في مـنـافـسـة تـفـتـقـر لـلـقــيم االخالقـيـة الـصـحـيـحـة  ولـكن ان
نـهج  فـأنه يـكرس االسـاءة لـها تـخضـع مهن انـسـانيـة خـالـصة لـهـذا ا
حتـما  بل ويجـردها من قيـمتـها بوصـفها عـنوانـا من عناوين الـرفعة .
هل تـصدقـون ان اطـباء بـاخـتصـاصـات متـنـوعة يـجـندون مـروجـ لهم
ـرضى الـى عـيادات ضـمن الـيـات تـقـوم عـلى االسـتـبـاقـيـة في سـحب ا
اطبـاء  مع دخولهم الى حي او شـارع معـروف بكثـرة العـيادات الطـبية

اخلاصة
ـرضى  امـا كـيف يـتـصـيــدون الـفـقـراء ا ـروجـون  لــبـعض االطـبـاء   ا
روج  هل حتـتاجون يحـصل ذلك  العمـليـة سهلـة بالـنسبـة لهـؤالء ا
طـبـيب عـيـون طبـيب  انف طـبيب مـفـاصل  قـلـبـيـة  الى طـبـيب بـاطـنـية 
واذن وحـنــجـرة  طـبـيب اسـنـان طــبـيب جـمـلـة عـصــبـيـة  انـهم دائـمـا
يضعون طـبيب اجلملـة العصبـية في اخر الـعروض حلساسـية العنوان
اجتـماعيـا اذ يقـود اخليال دائـما الى مـوضوع االمراض الـنفـسية من
كـأبـة  وانفـصـام ووسـواس قهـري  بل والى اتـهـامـات بالـعـته واخلـبال

واللوثات العصبية االخرى التي يتعامل الناس معها بسرية .! 
مع كل عرض ينـجح  في ادخال مريض الى عيـادة  طبيب تكون هكذا 
راجع قد تصل هناك عمولة مالية( للمندوب ) الذي تولى (اصطياد) ا
في بــعض االحــيــان الـى مــا قــيــمــته نــصـف مــقــدار اتــعــاب الــفــحص
السريري  ولك ان تتصور كم يتم ابهاظ ميزانية مريض لو  انه ترتبت
ثم ان هنـاك صفـقة اخرى على الـفحص الـسريـري عالجات  حتـليـليـة 
تتمثل بتوصية الطبيب للمريض ان يشتري الدواء من صيدلية بعينها 
واذا اقتـضى التـشخـيص اجراء عـملـية جـراحيـة فال بد من مـستـشفى
الية بقية على طاولة القبض . اهلي يختاره الطبيب اجلراح وللرسوم ا
لقد تب لي من مـعلومات موثقـة ان هناك عموالت يدفـعها صيادلة الى
اطـبــاء في اتـفـاقـات مـالـيـة  (سـريـة) في ســيـاق تـنـفـيـذ مـيـداني لـفـكـرة
ال (الطبي) ال السياسي وا العمالء  وهنا اليجوز التفريق ب غاية ا
ال الـسـياسي هـدفه شراء  انهـا مـهمـة الـبحث عن عـمالء لـيس اال  ا
ذ وتــكــوين اتــبــاع لــهــذا الــســيــاسي او ذاك في حتــضــيــر اصـوات
لـصنـاديق االنتـخـابات او لـتـحسـ سمـعـة  ومحـاول تصـنـيع قنـاعات
انهـا اختالطـات  نفعـية خـالصـة  تضـرب منـظومة لتـنفـيذ مـأرب معـ 
الـقـيـم  يـنـطـبق  احلـال ايـضـا عـلى بــعض احملـلـلـ الـذين يـتـصـدرون
قـنوات فـضـائـية ضـمن مـهـمة الـتـشـويش على احلـقـائق وسـحب الرأي
العام الى دائرة عدم الـيق  مع مالحظة وجـود فرق جوهري ب هذا
النوع من االستقطاب ومشـروعية االعالن عن ابداعاتك  انه بغاء ليس
اال  بغاء بالنـيات  وبالعقول والـضمائر  والبغـاء حسب لسان العرب
وســوء الــنــيــة  واجلــور  والــظــلم  والــقــامــوس احملــيـط  االفــسـاد  
ـنطق  والبغاء الـهياج  والكسب والتنطع  و الزنى  والـترويج لغير ا
رادفات شروع ايـضا  ولكـم ان تختـاروا ما ينـطبق  من تـلك  ا غيـر ا
ـرضى) !! فـأين هـوالء مـن اطـبـاء وصـيـادلـة الـلــغـويـة عـلى (صـيــادي ا
وموظفي صحة اخرين لم يغادروا مواقفهم االنسانية  وظلوا متمسك
ـواجهـة نزعـتي الـشراء والـبيع ومـنـهم اطبـاء ينـضوون االن حتت بهـا 
لواء منظمـة (اطباء بال حدود) الـتي تضم اكثر من خمـسة وثالث الفا
ـهـنـة وعـددهم في ازديـاد يـنـتـشـرون في سـبـع من الـعـامـلـ بـهـذه ا
ـرضى او لـلذين ـجـانيـة  بـلـدا يقـدمـون خدمـات طـبـية عـالـيـة اجلودة 
او بـأصـبع تـضـرروا جـسـديـا ونـفـسـيـا من كـوارث بـأصـابع الـطـبـيـعـة 

بشرية
  خالل عـام  2018 أجـرت مــنـظــمـة أطـبــاء بال حـدود مــا يـزيـد عن 11
ملـيون اسـتشارة طـبيـة خارجـية  وعـاجلت أكثر من  750 الف مريض
في أقـسامـها الـداخـليـة وسـاعدت كـذلك في أكـثر من  300 الف والدة
نت حوالي  1.5 ملـيـون شـخص ضد بـيـنهـا عـمـلـيـات قيـصـريـة وحـصـَّ
احلـصـبـة أو التـهـاب الـسـحـايا  فـضال عن مـعـاجلـة نـحو  2.4 مـلـيون
الريـا. كما عاجلت أكثر من  74 الف طفل من سوء شخص مصاب با
التـغـذية احلـاد في برامج الـتغـذيـة الطـبيـة وأجرت أكـثر من  400 الف
استـشارة صـحة نـفسـية فـردية  وأكـثر من  100 الف عمـليـة جراحـية

كبرى) .
قليل من احلياء ايها االطباء الذين يجدون في مهنتهم  مجرد جتارة 

غالبة واالثراء حتركها ا
ـنـدثـر لــلـطـبـيب هـو بـخـالصـة  مـوثـقـة  الـلــقب  ا
احلكيم  فـمتى يسـتعيـد بعض االطبـاء هذا اللقب
ــنــصف ? .عــنـدهــا يــكــونـون قــد تــصــاحلـوا مع ا

الله.....
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شـهــر الـشــمس بــالـلــغـة األجنــلـو-
الساكسونية. وشهر الكرنب حسب
تسمية شارل األعظم. وفى التقو
اليابـاني القـد يطـلق على الـشهر
كايزاراجي. كما أنه أحـيانا يسمى
مـومتـسـوكى (أو كـونـومـيـتـسوكي
وفى الــلــغــة الــفــنــلــنــديـة يــســمى

هيلميكو أي شهر اللؤلؤ.
وقـد يـنـطق (فــبـرايـر) بـدون الـراء
األولى في بعض الـلـغات "فـبـاير".
وقـد يـكـون هذا مـن بـاب التـشـابه

مع الشهر يناير.
ــوسـوعـة احلـرة من وعـلى ذمـة ا
الطريف ان نذكر ان هناك حوالي
 4 ماليـ شــخص حـول الــعـالم
ولـد في يـوم  29 شـبـاط فـبـرايـر
أي أن هـــــــؤالء األشـــــــخــــــاص ال
يحـتفـلون بعـيد مـيالدهم إال مرة
واحدة كل أربع سـنـوات. بـحثت
في مـوالــيـد اصـدقــائي وعـددهم
 1350 االن فـلم اجــد ايـا مــنـهم
قـد ولـد في  29 شـباط فـي ح
وجـدت مـوالـيد  7اصـدقـاء يوم

 28 شباط.
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احلــادث عــنــدمـا كــان حــشـد يــحــضــر مـراسم
لـلـصالة يـقـودهـا الـواعظ الـشـهـيـر بـونـيـفاس
مــــوامـــبــــوزا. ووقع الـــتــــدافع عـــنــــدمـــا صب
مــوابـوزا الـذي يـصف نـفـسه بـ"الـرسـول" مـا
قـال إنه زيت مـقـدّس عـلى األرض وهمّ احلـشد
ـرض بـحسب لـلـمـسه عـلى أمل الـشـفـاء من ا
شـهود. وقالت إحدى الـشهود وتدعى جـينيفر
تـيـمـو لـفـرانـس بـرس إن "الـرسـول بـونـيـفاس
ـــــقــــدّس عـــــلى مـــــوامـــــبــــوزا صـب الـــــزيت ا
األرض".وأضـافت "سقط الـعشـرات فوراً أرضًا
 دفــعـهم والـدوس عــلـيـهم وتــوفي الـبـعض.
أحـصـيـنا  20قـتـيالً لـكن هـناك أيـضـا جرحى.

{ دار الــسالم - (أ ف ب): لـقي  20 شــخـصـا
عـلى األقل حتفـهم في تدافع بكـنيسة إجنـيلية
كـــانـت تـــقـــيم مـــراسم في بـــاحـــة فـي شـــمــال
تــنــزانــيــا وفـق مـا أعــلـن مــســؤولــون األحـد.
ــنــطــقــة في بــلــدة مــوشي وأعـــرب مــفــوض ا
الـواقـعـة شـمـاال كـيـبي واريـوبـيا عـن قلـقه من
احــتـمـال ارتـفـاع عـدد الــقـتـلى جـرّاء احلـادثـة
الـتـي وقـعت بـعـد ظـهـر الـسبـت. وقـال لـوكـالة
فـرانـس برس "حـتى اآلن قـضى  20 شـخـصـا
ـكـن أن تـرتـفع نـظـرا لــكن حـصـيـلــة الـقـتـلى 
لــوجـود جـرحى. وأفـاد أن  16 شــخـصـا عـلى
األقـل أصــيــبـــوا بــجــروح في الـــتــدافع. ووقع
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واآلخـــــر مــــوظف فـي ديــــوان احملـــــافــــظــــة
شـهـود أثنـاء تسـلُّـمهـما متـلبـسـ باجلـرم ا
رشـوة; لـقـاء إجنـاز مـعــامـلـة مـنح قـرض في
ــصـارف احلـكــومـيـة وتــزويـد إحـدى أحـد ا
ـوظــفـات بــكـتـاب نــقـلــهـا الـوارد من وزارة ا
َّ تـنــظــيم مــحـاضـر نـت أنه ( ــالـيـة). وبــيـَّ ا
ـضـبــوطـة مع ُـبــرزات ا ضــبطٍ أصـولــيَّـة بــا
األوليَّات في العملـيَّات التي نُفذَت; بناءً على
ُتَّهم مذكرات قضائيَّة وعرضها بصحبة ا
على السيد قاضي محـكمة حتقيق الديوانية
ُــخـــتــصَّــة بــقــضــايـــا  الــنــزاهــة التــخــاذ ا
ناسبة). وألقت مفارز اإلجراءات القانونية ا
شـعـبة االسـتـخبـارات الـعسـكـرية فـي الفـرقة
الـثـامـنـة وبـالــتـعـاون مع اسـتـخـبـارات لـواء
ـشاة 30 الـقبض عـلى أحـد اإلرهابـي في ا
نــاحـيـة تـل الـرمـانــة بـقـضــاء الـقـائـم الـتـابع
حملــــافـــظــــة االنـــبــــار وقـــال بــــيـــان امس ان
(اإلرهابي أحد اجملهزين األساسي السلحة
ــطــلــوبـ عــصــابــات تــنــظــيم داعش ومن ا
ـوجب مـذكـرة قـبض وفـق أحـكام لـلـقـضـاء 

ادة 4 إرهاب). ا
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كـشــفت هـيـئـة الــنـزاهـة الـعـامــة عن قـيـامـهـا
بـتـنـفـيـذ ثالث عـمـلـيـات ضـبط في مـحـافـظـة
الديوانية مبينـة أن العمليات شملت حاالت
اخــتالس لــلـمــال الــعــام وتـعــاطي الــرشـوة.
واشارت دائـرة التـحقـيقـات في الهـيئة وفي
مـعرض حـديثهـا عن العـملـيَّات الـتي نفـذتها
فــرق عــملٍ مـن مــكـتـب حتــقـيـق الــهـيــئــة في
احملافـظة أشـارت إلى أن (فريـقاً من مالكات
صـارف احلكـومية ـكتب انـتقل إلى أحـد ا ا
تـمـكن من ضـبـط مـوظـفـتـ فـيه; لـقـيـامـهـمـا
بـــاخـــتالس مـــبـــالغ مـــالـــيـــة مـــوضـــحــة أن
ـتــهـمـتــ قـامـتــا بـاخـتـالس مـبـالغ رواتب ا
ــتـــقــاعـــدين عـــبــر إدراج وتـــنــظـــيم قــوائم ا
ال (وهـمـيـة) إضـافـة إلى صـرف مـبـلغ مـن ا
بلغ رت إلى الشخص ذاته إذ بلغ مقدار ا

اخملتلس قرابة  150مليون دينار. 
وأضـافت الـهـيـئــة في بـيـان تـلـقـته (الـزمـان)
ــــكـــتـب تـــمــــكن في امس إن (فــــريق عــــمل ا
عـمـلـيـتـ مـنـفـصـلـتـ من ضـبط مـتـهـمـ
أحـدهمـا يـعمل في إحـدى الـوزارات األمنـية
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WO½«u¹b UÐ Uý— wÞUFðË وقـال شـاهـد آخـر هو بـيـتـر كـيلـيـو "كـان األمر
فــظـيــعًـا  الــدوس عـلـى الـنــاس دون رحـمـة
ودفـعـوا بعـضهم الـبعض بـأكواعـهم".وأضاف
"كــــان األمــــر وكــــأن الــــواعظ ألــــقى رزمــــا من
ـــــكـــــان وســـــقـط كل هـــــؤالء الــــــدوالرات في ا
ـكان. الـقـتـلـى!". وأمـا مـوامبـوزا فـهـرب مـن ا
ن سيرو الذي ودعـا قائد شـرطة تنـزانيا سـا
أكـد حـصيـلة الـقتـلى عـلى التـلفـزيون الـوطني
صـــبــاح األحــد الــواعظ لــتــســلــيم نــفــسه إلى
الـشرطة لـيتم التحـقيق معه .وقـال سيرو على
قــنـاة "تي بي سي "1الــرسـمـيـة "نــبـحث عـنه.
أطـلـقت الشـرطة حتـقيـقـات في القـضيـة وعلى
مــوامـبـوزا تـسـلـيم نـفـسه فـوراً لـلـشـرطـة. إنه
ــكن أن يــكــون هــرب".وقــال إن مـــشــهــور ال 
الـشـرطة سـتـنظـر في كـيفـيـة تعـاطي الـهيـئات
ـنــاسـبـات الـتي الــكـنـســيـة عـمـومًــا مع هـذه ا
تـشهد جتمّـعات كبيرة.وأضـاف سيرو "نصلي
مـن أجلهم لكن علي الـقول إن بعض الكنائس
ــكن مـــثــيـــرة لــلــمـــتــاعب -- ســـنــرى كـــيف 
الــتــعــاطي مــعــهـا". وشــهــدت تــنــزانــيـا خالل
الــسـنـوات األخـيـرة زيـادة في عـدد الـواعـظـ

اإلجنـيلي الـذين يعدون بـ"معـجزات عالجية"
وبـتحـويل حيـاة النـاس ليـنعـموا بـ"االزدهار".
بــــدوره أصـــدر الـــرئــــيس الـــتــــنـــزاني جـــون
مـاغوفولي بيانًا نعى فيه القتلى العشرين في

مــوشي إضــافـة إلى  20 غــيــرهم لــقـوا
حـتفـهم في الفـيضـانات الـتي اجتاحت
منطقة ليندي اجلنوبية هذا األسبوع. }×U¹U∫ أهالي ضحايا التدافع بكنيسة إجنيلية كانت تقيم مراسم الصالة في تنزانيا
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اجتماع لنصرة القضية الفلسطينية في الصحن العلوي في النجف االشرف. وفيها: السيد اخلوئي وبجانبه عبد الرزاق احلبوبي قائممقام النجف التابع إلى
ستنبط والشهيد الشيخ محمد تقي اجلواهر لواء كربالء ومن ثم السيد السيستاني والشهيد السيد محمد باقر الصدر وبجانبه السيد نصر الله ا

واشـار الــتـقــريـر الـذي تــلـقــته(الـزمـان)
امس الـى انه (في مــثـل هــذه األيــام من
شـهر كانـون الثاني  2012 فـشل مؤتمر
ـتـحـدة في جـنـيف دولي عـقــدته األ ا
لــوضع آلـيــات مـراقــبـة عــلى األسـلــحـة
البيولوجية ألقت فيه وزيرة اخلارجية
األمـريكـيـة في حيـنه هيـالري كلـينـتون
خــطـابــاً  مـشــجــعـةً اجلــهـود اجلــاريـة
حلـمــايـة الـبـشــريـة من شـبـح األسـلـحـة
الـبيولوجية; لـكنها رفضت بشدة وضع
قيود دولية للتحقق من سالمة العالم.
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وقـد سـبقـهـا جون بـولـتون في مـنـصبه
الــرســمي كــمـســاعــد وزيــر اخلــارجــيـة
لـــشـــؤون احلـــد مـن األســـلـــحـــة واألمن
الــدولي فـي عـام 2001 بــرفــضه نــظــام
الــتــحـــقــيق الــذي تـــوصــلت إلــيه األ
ــتــحــدة بــعــد ســنــوات مــضــنــيــة من ا
ـفـاوضات جـملـة وتـفصـيالً قائالً  ان ا
ــتـحـدة بـبــسـاطـة لن تـقـدم (الـواليـات ا
عـلى الـدخـول في اتـفاقـيـات من شـأنـها
الـسمـاح لـدول مارقـة أو غيـرهـا تطـوير
ونــشــر أســلــحــة بــيــولــوجــيــة).وتــابع
الـتـقـريـر ان (ثالث دول مـؤتـمـنـة دولـيـاً
عــلـى تـــطـــبـــيق مـــعـــاهـــدة األســـلـــحــة
بـرمة عام  1975بـتوقيع الـبيـولوجيـة ا
 165 دولــة هـي روســيــا وبـــريــطـــانــيــا
ـتــحـدة; لـتـلـقي الـشـكـاوى والـواليـات ا
وجتـتـرح حــلـولـهـا.ومن بـ الـشـكـاوى
الـعلـميـة الـتي تسـلمـهـا الثالثـة الكـبار
في  2001 احـاطة قدمتها مـنظمة إيثاكا
ـعـنـيـة بـحـقـوق اإلنـسـان األمـريـكـيـة ا
ــعــاهــدة لــلــمــؤتــمــر الــدولي الــســابع 
األسـلحة الـبيولـوجية; فـحواها انـتهاك
ــتــحـدة لــلــمــعـاهــدة نــظـراً الــواليـات ا
النـخراطـهـا بنـشاط في تـطـوير بـرنامج
أسـلـحـة بــيـولـوجـيـة هــجـومـيـة يـجـري
تــخــزيــنــهــا في مــســتــودعــات ســيــيـرا
لـلجـيش في شـمالي واليـة كـاليـفورنـيا
ــــا فـي مــــنــــاطق أخـــــرى. والالفت ور
ـقـلق في آن واحـد مـا تـنـبـأ به نـائب وا
وزيـــر األمن الـــداخــلي آنـــذاك دانـــيــال
ــؤتـمـر الـدولي غـيــرسـتـ مـخــاطـبـاً ا

ـــذكـــور في  2012 بـــأن بالده تـــتــوقع ا
تـفشي وباء مع نهاية عام  2013شاطره
الـتــشـخـيص الـطـبــيب جـوزيف كـيم في
ــنـــتــجــة شــركــة ايـــنــوفـــيــو لألدويـــة ا
لــلـقــاحـات. ومــضى الـتــقـريــر قـائال  ان
(الـتـنـبؤ األمـريـكي الـرسـمي بـوبـاء قبل
وقـوعه أثار جملة أسئلة وتكهنات حول
ــدى اخلـــطــيــر الـــذي بــلــغـه بــرنــامج ا
األسـلـحة الـبـيولـوجـية وتـهـديده حلـياة
ورفاهية أعداد كبيرة من البشر. واكبته
أوسـاط هــولـيـوود بـانـتــاج فـيـلم يـدعى
عدي عام 2011 كونتاجن Contagion ا
 يـــدور حــول انـــتـــشـــار وبـــاء مـــصــدره
عد وهو اخلـفافيش وفق السيـناريو ا
مـا يــجـري حـالـيــاً مع وبـاء كـورونـا في
الـص الـذي يـرجح أن اخلفـافيش هي
مـصـدر الـفـيـروس في مـقـاطـعـة ووهان.
وي سـيـاق "التـنـبـؤ" األمريـكي تـعرضت
ــوجـــة هــائــلــة من الــصـ عـام  2013 
"انــفـلــونـزا الــطـيـور  H7N9 –فــشـرعت
عـلى الفور بـإبادة مالي طـيور الدجاج
ومـا تـركـته مـن تـداعـيـات سـلـبـيـة لـيس
عـــلى اقـــتــصـــادهـــا فـــحـــسب بل عـــلى
ي حلـــظـــر االجتـــار ـــســـتـــوى الـــعــــا ا
; وهــو مــا نــشــهـد والــتــعـامـل مع بــكـ
. ويرجح بعض تـكراره هذه األيام أيـضاً
اخلبراء في العلوم البيولوجية انخراط
احلـكـومـة األمـريكـيـة بـ(تـصـمـيم هـجوم
بــيـــولــوجي ضـــد الــصــ العـــتــبــارات
جـيوسـياسـيـة) بتـزامن انتـشار (الـوباء
اجلـديـد واخلطـيـر مع احتـفـاالت السـنة
اجلــديــدة الـــصــيــنــيـــة إلحلــاق الــشــلل
بـاجملـتـمع الــصـيـني الـذي سـيـسـتـخـدم
غـالبيـة كبيرة مـنه وسائل النـقل للعودة

لقراهم األصلية.
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واعــرب أســتــاذ عــلـــوم الــبــيــولــوجــيــا
الـكيميـائية في جـامعة رتغـرز ريتشارد
إيـبـرات لصـحـيفـة واشـنـطن بوست عن
ـصدر األمـريـكي نـظراً ألن شـكـوكه في ا
(جـينوم الـفيروس وخـصائصه ال تـشير
ــــــــــنــــــــــتج) إلـى أنـه مـن الــــــــــنــــــــــوع ا
.الصحيـفة واألوساط األمـريكية مـخبريـاً

بــشـــكل عـــام وجــهت لـــلــصـــ تــهـــمــة
تـطويرها ألسلحة بيولوجية في منشأة
ووهــــان (النــــخــــراطــــهـــــا في أعــــمــــال
جتـســسـيــة لــلـحــصـول عــلى مـكــونـات
بـيولوجـية). ووجـهت محكـمة فيـدرالية
مـؤخـرا الئــحـة اتـهـام ضـد األسـتـاذ في
جـامعة هارفـارد شارلز ليـبر وشخص
من اجلــنـســيـة الــصـيــنــيـة حملــاوالتـهم
أنــبــوبـــاً بــداخــلــهــا مــواد تــهــريب  21 
بـيولـوجيـة للـص وتـلقي لـيبـر مكـافأة
شــهـــريــة قــيـــمــتــهــا  50 الف دوالر من
جـامــعــة ووهـان الــتــقـنــيــة. ومـا يــعـزز
ـصدر األمـريـكي لـلـفـيروس فـرضـيـات ا

هـو سياسة إدارة الرئيس دوناد ترامب
ــتـــضــمـــنـــة مــحـــاربــة الـــصـــ بــكل ا
الــوسـائل بــدءاً بـاحلــروب الـتــجـاريـة
وتـعــرضــهـا كــذلك لــسـلــســة (هـجــمـات
مـيتة وأمـراض فيـروسية بـاجلراثـيم ا
وأعـراض استـهدفت الـثروة احلـيوانـية

واالنسان على السواء). 
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جـدير بـالذكـر أن فيـروس كورونـا منتج
أمـريـكي بامـتـياز وفق سـجل االخـتراع
ـوافـقـة ـقـدم عـام  2015 والــذي نـال ا ا
عليه عام   2018 في الـسياق عينه ثمة
حـوادث غــريـبــة مـنــفـصــلـة اسـتــهـدفت

الـصــ مـصــدرهـا أمــريـكــا الـشــمـالــيـة
أبـرزها حـادثة وصـول شحـنة مـصدرها
اخملـتـبـرات الـبـيـولـوجـيـة الـكـنـديـة في
شــــهـــر آذار  2019 تـــضـم فـــيـــروســـات
خـبـيثـة زعم الـكنـديـون بأنـهـا "جزء من
اجلـهود الـبحـثيـة لدعم أبـحاث الـصحة
الـــعــــامـــة فـي الـــعــــالم. الالفـت أن تـــلك
الـشحنة أجنزت حتت سـتار من السرية
ـا دفع ـعــتــادة  بــخالف اإلجــراءات ا
اجلــانب الـصــيـني الـى  تـقــد شـكـوى
رســـمــيـــة بــذلك. وفي  19 تـــشــرين أول
 2019وصل وفـد عسكري أمـريكي كبير
قـوامه  300 فـرد الى مـدينـة ووهان في

مـقاطـعة هوبي الـصيـنية لـلمـشاركة في
مـهــرجـان ألـعــاب عـســكـريـة تــضـيــفـهـا

الص تعقد هناك. 
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وفي الـثــاني من تـشـرين الـثـاني 2019 
 تـــســجـــيل أول إصـــابـــة بـــفـــيــروس
ـقـاطــعـة وانـتـشـرت كـورونــا في تـلك ا
الحـقــاً بـسـرعـة في شــهـر كـانـون األول.
بـاحملـصلـة من يـسـتطـيع اإلجـابـة على
ــســتـفــيــد من كل ذلك تــســاؤل هـويــة ا
ـوضـوع ان بـوسـعه الـوصـول لـصـلب ا
شن حروب باألسلحة البيولوجية أدنى

كلفة من االشتباك النووي.

بغداد
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ا ال نقاش فيه أن الثروات الطبيـعية قد زادت أضعافا مضاعفة رغم
ما تتعرض له األرض من االحتباس احلـراري واالنفجار السكاني غير
ـنـضـبط  والـفـضل كـله يـعـود لـلـطـفـرة الـتـكـنـولـوجـية خـالل الـعقـدين ا
ـاضـيـ حتـديـدا . كل األراضي اآلن بـاتت صـاحلـة لـلـزراعـة بفـضل ا
الـبـيـوت الـزجـاجـيـة والـبـذور احملـسـنـة  كـمـا أنـهـا ال حتتـاج إلـى الري
بكميات هائلـة وأسمدة وعالجات على مدار العام .الـثروة النفطية التي
ونـحن ما زلـنـا في الـبدايـة مع الـنفط تـأتيـنـا من باطـن األرض تزايـدت 
الـصـخــري والـذي سـوف يـجـعل من دول كــثـيـرة بـأن تـتـحـول إلى دول
ـنـتجـة فـقد يـقـارب إيران والـعراق مـنتـجـة للـنـفط  أما عـدد الـبرامـيل ا
ـعـنى أدق " بـحر مـن النـفط ". الـثـروة الـسـمـكـيـة والتي وفـنـزويال أي 
نا العربي ألن السواد األعـظم من دولنا مطلة على نراهن عليها في عـا
ـعتـدل على مـدار العـام يجـعلـنا من وكـما هـو معـلوم طـقسـنا ا البـحار 
ـاضي الــدول غـزيـرة االنـتـاج لــلـثـروة الـســمـكـيـة  لـكـن هـذا كـان من ا
االستـزراع الـسمـكي اآلن بات عـلمـا واسـعا يـتطـور ب آونـة وأخرى .
ـاذا نـحن نـعـاني شح اإلنـتاج  نـطـقي والـبـسـيط هو   اآلن الـسـؤال ا

كما أن شعوبنا محرومة من هذه الثروات ..??
"  وأنـا مسـتعـد لذكـر أمثـلة مـطبـقة اجلواب بـكل بـساطـة ألننـا "بدائـي
عنـدنا كان يـفعلـها تـماما رجل الـكهف مـنذ أن خلق
الباري عز وجل البشرية  أما العلم احلديث فنحن
أكـثـر الـنـاس حـديـثـا عـنه ومـتـابـعـة لـتـطـوراته وأقل

ناس نلجأ له رغم حاجتنا الشديدة.
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بيروت

بـدأ شــهـر شــبـاط  2020 الـسـبـت وأيـامه في هــذه الـســنـة الـتي
تـسمى (كبـيسة)  29يـوما ويتكـرر ذلك كل اربع سنوات في ح
ان شهر شباط في السنوات االخرى  28يوما بعكس بقية اشهر
الـسنة الـتي تتكون من  30او  31يـوما. السنـة الكبـيسة هي التي
ـكن قـسـمـتـهـا عـلى أربـعـة. بــاسـتـثـنـاء الـسـنـوات الـتي تـنـتـهي
بــأصـفــار مـثل  1900و  1800عــلى أن الــســنـوات الــتي تــنــتـهي
بـأصفـار وتـقبل الـقـسمـة على  400 تـكون سـنوات كـبـيسـة مثل
 2000 و 2400 .  يــســمى شــهــر شــبــاط (فــبــرايــر) في مــصــر
غرب وبـعض بلدان اخلـليج في ح يـسمى شباط والسـودان وا
في بالد الـشام والعراق مـأخوذا من شبط الـسّرياني الـذي يُفيد
الـضـرب واجلــلـد والـسَّــوط أو يـفـيــد الـهـبــوب الـشـديــد لـلـريـاح

ويسمى (فيفري) في تونس واجلزائر.

الــســـنــة الــكـــبــيـــســة). ولــكن (اإلمـــبــراطــور
الروماني أغسطس) قام بحذف يوم من شهر
فــبـرايــر ووضــعه في شــهــر أغـســطس وذلك
لــتــمــجـيــد اســمه بــحــيث ال يــحــتــوى شــهـر
(يـولـيوس قـيـصـر) يـولـيـو (تـمـوز) عـلى أيام

أكثر.
وقد كان (فبراير) في األصل آخر الشهور في
التقو الروماني حيث كانت السنة تبدأ في

مارس.
ولشـهـر شـباط فـبـراير اسـمـاء تـاريخـيـة مثل

تـمت تسـمـيـة الـشهـر عـلى اسم فـيـبروس إله
النقاء الروماني. وقد كان يناير وفبراير آخر
الــشــهــور الــتي تــمت إضــافــتــهــا لــلــتــقــو
الروماني فـقد عدَّ الـرومان أن الشـتاء فترة ال
حتـتوي عـلى شـهـور. وتـقـريـبـا في عام 700
ـلك ـيالد قــام (رومــولـوس) خــلـيــفــة ا قـبـل ا
(نومـا بومـبيلـيوس) بـإضافـة الشـهور يـناير
وفـبـرايـر لـيـصـبح الـتـقـو مـسـاويـا لـلـسـنة
القـمـرية. وقـد كـان فبـرايـر حسب مـا إقـترحه
(نوما) يحتوى على  29 يوما ( 30 يوما في


