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نابلس ـ جهاد بركات

بموقٍد صغير فيه بعض الحطب والنار، 
وبكأٍس من الشاي، شربناها في الظلمة، 
ــنــا الــفــلــســطــيــنــي خـــالـــد دراغـــمـــة، 

َ
اســتــقــَبــل

داخل منزله املعروف بخان اللنب التاريخي. سبب 
الــظــلــمــة يــعــود إلـــى مـــا حـــدث مــنــذ أكــثــر مـــن شهر 
نفذتها  هــدم  عملّية  تسببت  فقد  الشهر.  ونصف 
قـــوات االحــتــال اإلســرائــيــلــي ملسكٍن صغير رّممه 
البنه؛ بتخريب شبكة الكهرباء، وبالتالي، انقطاع 

التيار الكهربائي عن املنزل.
ــّرر دراغـــمـــة أن يـــكـــون خــــان الــلــنب  ــ مــنــذ ســـنـــوات، قـ
)نــســبــة إلـــى قــريــة الــلــنب الــشــرقــيــة جــنــوب نابلس 
بالضفة الغربية( مكان سكنه، على الرغم من ُبعده 
فاملبنى  الشرقية.  اللنب  وقريته  منزله  عن  نسبّيًا 
عائلته.  مــن  ورثـــه  العثمانية  للفترة  يــعــود   ،

ٌ
خـــان

»العربي الجديد«: »هذا املنزل يحمي آالف  يقول لـ
الدونمات من االستيطان لتوسطه أراضي واسعة 

بني عدة مستوطنات إسرائيلية«.
 :

ً
يــمــازح دراغـــمـــة فــريــق »الــعــربــي الــجــديــد«، قــائــا

ــة، لــكــن أطــلــب  »لــيــتــنــا نـــشـــرب الـــشـــاي عــلــى طــــاولــ
يجلس  اآلن  ربما  معي.  العقاب  هــذا  تتحملوا  أن 
أقبل  وأنــا  لكنني هنا سعيد.  املقاهي،  في  الناس 

ــنــي ال أقـــبـــل بــالــظــلــم«. 
ّ
أن أكـــــون فـــي الــظــلــمــة لــكــن

ويــضــيــف: »أعـــيـــش فـــي ظـــام مــنــذ أكــثــر مـــن شهر 
بالجحيم، ال كهرباء  املكان أشبه  ونصف، أصبح 
أو ماء، أو مقومات معيشية. رغم ذلك، انظروا إلى 
أريــد  ال  أنــا  ة...  مــضــاء ها 

ّ
كل قبالتنا،  املستعمرات 

أن أعيش  ل 
ّ

أو غيرهما، بل أفض املــاء  أو  الكهرباء 
على الحطب وقرب هذه النار«.

ــة »أبــــو  ــمــ ــــروي دراغــ ــــي تــفــاصــيــل مــــا حـــصـــل، يــ وفـ
ـــه كـــان قــد قـــّرر أن يــرّمــم مسكنًا صغيرًا 

ّ
جــمــال« أن

البــنــه ليعيش إلــى جــانــبــه، فــقــّرر االحــتــال هدمه. 
ــع خــط  ــطــ وجـــــــرى تـــخـــريـــب شـــبـــكـــة الــــكــــهــــربــــاء وقــ
 عن تخريب عنٍي للمياه 

ً
التوصيل الرئيسي. فضا

املــســتــوطــنــني. ولـــم تنجح حتى  اعـــتـــداءات  بسبب 
اآلن محاولة إعادة شبكة التيار الكهربائي بسبب 
»العربي الجديد«  ترّدي األوضاع املادية. ويشير لـ
ــه يعاني منذ 20 عامًا من هجوم متواصل 

ّ
أن إلــى 

قــبــل نحو  آخــرهــا  ــان  كـ املــجــاوريــن  للمستوطنني 
أسبوعني.

وا مرض أبو جمال وخروجه 
ّ
فاملستوطنون استغل

من الخان لبضع ساعات إلى املستشفى ليقتحموا 
ــنـــزلـــه، ويـــضـــيـــئـــوا الـــشـــمـــوع ويـــقـــيـــمـــوا طــقــوســًا  مـ
تلمودية في املكان وعلى سطح منزله، وليخربوا 
ــوا مــســتــلــزمــات مــطــبــخــه  ــرقـ ــاه، ويـــسـ ــيــ أنـــابـــيـــب املــ

الــــــذي خــلــعــت بـــوابـــتـــه فــــي اعــــتــــداء ســــابــــق. ســـرق 
املستوطنون بعض ما يملك من جوز ولوز أيضًا. 
 سيدنا موسى عليه 

ّ
أن أبو جمال: »يّدعون  يقول 

 املكان إسامي، 
ّ
هم يعلمون أن

ّ
السام كان هنا، لكن

الدين في السياسة للسيطرة  ورغــم ذلك ُيدخلون 
على األرض«.

أيـــام األســبــوع على  ال تتوقف االعـــتـــداءات معظم 
ــن مـــســـاء الــجــمــعــة حــتــى نــهــايــة  ــلـــنب، إال مـ ــان الـ خــ
السبت، وهو يوم استراحة كما يصفه أبو جمال، 
بــســبــب بـــقـــاء املــســتــوطــنــني فـــي مــنــازلــهــم تطبيقًا 

للتعاليم اليهودية.
فات ما هدمه االحتال 

ّ
أخيرًا، وضع أبو جمال مخل

ها تكون عائقًا أمــام دخــول 
ّ
على بــوابــة أرضـــه، عل

 سلطات 
ّ
لكن  .

ّ
األقــل املستوطنني، بمركباتهم على 

ه. ويقول: »هذه هي 
ّ
االحتال أصدرت مخالفة بحق

بوابة منزلي، تبعد عن الخط األصفر للشارع 10 
 االحتال يحتج بسبب فضحي 

ّ
سنتيمترات، لكن

إلجرامهم«. ويسأل أبو جمال عن دور املؤسسات 
املحلية واملــســؤولــني الــحــكــومــيــني عــن الــدفــاع عن 
 أن أعيش هكذا من دون 

ّ
: »هل أستحق

ً
الخان، قائا

أّي شيء  أطلب  مقومات عيش ومــاء وكهرباء؟ ال 
من أجلي، بل من أجل هذا التراث اإلسامي، الذي 
يثبت حضارتنا ووجودنا ووطنيتنا. ال تحافظوا 

علّي، بل على هــذا املكان الــذي يحمي املنطقة من 
ربط أربع مستوطنات ببعضها«.

الواصل  الرئيس  الطريق  اللنب« قرب  ويقع »خــان 
الله، ويتوسط عدة مستوطنات  بني نابلس ورام 
ــــي: »مـــعـــالـــيـــه لـــيـــفـــونـــا«، و»شــــيــــلــــو«، و»عـــالـــيـــه«  هـ
 وجوده كمبنى وسط أراٍض 

ّ
و»عيليه«. ما يعني أن

زراعية واسعة يجعله عثرة أمام أّي مخطط لربط 
املــســتــوطــنــات، وبــالــتــالــي فصل شــمــال الضفة عن 

وسطها جغرافيًا.

مجتمع
حاول بعض سكان العاصمة األملانية برلني إطاق األلعاب النارية من منازلهم عشية رأس السنة، 
الحرائق. وقالت  انــدالع عشرات  إلــى  أدى  املدينة، ما  أنحاء  ُمنعوا من إطاقها في معظم  بعدما 
خدمة اإلطفاء في برلني إنها تلقت باغات عن اندالع 18 حريقًا، مع مزيد من الحرائق في الساعات 
التالية. ولم يتم اإلباغ مبدئيًا عن إصابة أي شخص بجروح خطيرة. وعادة ما يخرج املحتفلون 
في برلني إلى الشوارع إلضاءة السماء باأللعاب النارية في ليلة رأس السنة، لكن السلطات حظرت 
)رويترز( األلعاب النارية في بعض األماكن العامة بسبب كورونا.   

غّيرت الحكومة األسترالية كلمة في النشيد الوطني، في خطوة تهدف إلى التعبير عن اعتراف 
أكــبــر بـــدور السكان األصــلــيــني. وأعــلــن رئــيــس الــــوزراء ســكــوت مــوريــســون أن عــبــارة »نــحــن شباب 
وأحرار« في السطر الثاني من النشيد ُعّدلت لتصبح »نحن متحدون وأحرار«. وكتب موريسون 
 
ّ
في جريدة »ذا إيج« عشية رأس السنة: »أستراليا شابة نسبيًا نظرًا إلى كونها دولة حديثة، لكن
تاريخ بلدنا قديم، وكذلك تاريخ أممه األولى التي نعترف بروحها ونحترمها«. وشدد على أن هذا 
التعديل »ال يزيل شيئًا« من معنى نص النشيد بل »يضيف إليه فعليًا«.   )فرانس برس(

أستراليا تعّدل نشيدها لالعتراف بدور السكان األصليينحرائق في برلين بسبب األلعاب النارية

ــان  ــ ــــسـ ــــوق اإلنـ ــقـ ــ ــنــــت مـــفـــوضـــيـــة حـ ــلــ أعــ
اإلثيوبية أن قــوات األمــن اإلثيوبية قتلت 
أكــثــر مـــن 75 شــخــصــا وأصـــابـــت نحو 
200 خالل اضطرابات عرقية دامية في 
يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز املاضيني، 
عــقــب مــقــتــل املــغــنــي الــشــعــبــي هــاشــالــو 
ــال تــقــريــر املــفــوضــيــة إن  هــونــديــســا. وقــ
صــيــب ما ال يقل 

ُ
تلوا وأ

ُ
ق 123 شخصا 

عــن 500 شخص فــي واحـــدة مــن أســوأ 
مــوجــات العنف الــعــرقــي فــي الــبــالد منذ 
ــنــــوات، وهــــو »هـــجـــوم واســـــع الــنــطــاق  ســ
ــيـــني يــشــيــر إلـــى  ــدنـ ــد املـ ومـــنـــهـــجـــي« ضــ
جرائم ضد اإلنسانية، إذ تم قطع رؤوس 
جرهم  أو  تعذيبهم  أو  الضحايا  بعض 
في الشوارع من قبل املهاجمني. ويشكل 
الــعــنــف الـــعـــرقـــي تــحــديــا كــبــيــرًا لــرئــيــس 
ــوزراء آبــي أحــمــد الــحــائــز جــائــزة نوبل  ــ ال
للسالم، والذي حث على الوحدة الوطنية 
بــني أكــثــر مــن 80 مــجــمــوعــة عــرقــيــة في 
ــة فــي أفــريــقــيــا مــن حيث  ثــانــي أكــبــر دولـ
عدد السكان )نحو 108 ماليني نسمة(. 
ويوليو  يونيو  االضطرابات في  وجــاءت 
الــذي كان صوتا  عقب مقتل هونديسا، 
ــات املـــنـــاهـــضـــة  ــاجــ ــجــ ــتــ ــــي االحــ بـــــــــارزًا فـ
آبــي أحمد  إلــى تولي  أدت  التي  للحكومة 
وإعـــالن إصالحات   2018 عــام  السلطة 

سياسية شاملة.  
ووجدت املفوضية أنه وسط احتجاجات 
ــاة هــاشــالــو،  ــ ــوارع الـــتـــي أعــقــبــت وفـ ــشــ ــ ال
»تعرض املدنيون لهجوم داخل منازلهم 
مـــن قــبــل جـــنـــاة أفـــــراد وجـــمـــاعـــات، كما 
الــــشــــوارع بطريقة  ضـــربـــوا وقــتــلــوا فـــي 
والسكاكني  بالعصي  وقــاســيــة  مــروعــة 
الــحــادة  الحديدية  والقضبان  والــفــؤوس 
والحجارة وكابالت الكهرباء«. كما ذكر 
التقرير أن أكثر من ستة آالف شخص 
شــردوا ونهب 900 عقار على األقــل أو 

أحرقوا أو خربوا. 
)أسوشييتد برس(

شيّد كثير من المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة 
الغربية، بفلسطين المحتلة، سبعينيات وثمانينيات 
سكانها  عدد  لكّن  الماضي،  القرن  وتسعينيات 
وتزّود  الماضية.  العشرين  السنوات  في  تضاعف 
األساسية  بالخدمات  المستوطنات  هذه  إسرائيل 
المستوطنات  تتمتع  كما  والكهرباء،  الماء  مثل 

بحماية الجيش اإلسرائيلي.

بحماية قوات االحتالل

Saturday 2 January 2021
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إسالم آباد ـ صبغة اهلل صابر

كغيره من الالجئني األفــغــان، ولــد محمد رحمي وتــرعــرع في باكستان، ويحّب 
الــبــقــاء فــيــهــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن هــشــاشــة وضــعــه املــعــيــشــي. ال يــحــّب الـــعـــودة إلــى 
ه يعيش حاليًا مع أسرته في أمٍن واستقرار، وال يتوقع أن يستقّر 

ّ
أفغانستان، ألن

الوضع في أفغانستان حتى لو نجحت عملية السالم هناك.
الغربة صعبة، فأنا أخرج  الجديد«: »الحياة في  »العربي  لـ يقول محمد رحمي 
في الصباح الباكر، وأجــوب الشوارع وأصــرخ بأعلى صوتي ألجمع من الناس 
أثاث املنزل القديم. آتي به إلى منزلي وأرّممه. أبيعه الحقًا للناس أو ملن يجمعون 
أكــون مرهقًا وال  املــســاء،  فــي  أعــود  فات، وبــهــذا أكسب رزق أوالدي. عندما 

ّ
املخل

طــاقــة لـــدّي ألســمــع أّي كلمة حــتــى«. يكسب رحــمــي يــومــّيــًا، نحو ألــف روبــيــة )6 
دوالرات أميركية(، ينفق منها بني 600 و700 روبية في املنزل، فوالداه مريضان 
املــنــزل، إذ  العناية في الطعام واألدويـــة. ومــا يبقى هو إليجار  إلــى  ويحتاجان 
عــالوة على رسوم  ملنزله،  إيــجــارًا  )31 دوالرًا(  آالف روبية  يدفع شهريًا خمسة 
الكهرباء. وعن هذا األمر، يقول رحمي: »منذ نعومة أظفاري ال أعرف في حياتي 
إال العمل... كنت صبيًا عندما كنت أعمل مع والــدي، وترعرعت وأنا في العمل، 
 العمل وكسب لقمة العيش ألوالدنا والقيام بأمور املنزل وتوفير 

ّ
وحتى اآلن، فإن

االحتياجات لألسرة هي كل اهتاماتي«. وفي أزمة اإلغالق خالل االنتشار األول 
لــفــيــروس كــورونــا الــجــديــد، اســتــدان الــرجــل كــثــيــرًا مــن املـــال مــن زمــالئــه ورفــاقــه 
ه اآلن يعمل من أجل احتياجات املنزل ولتسديد الديون. 

ّ
وأقاربه، وبالتالي فإن

أحيانًا يذهب مع بعض أقاربه ويعمل معهم في حفر اآلبار، ويكسب يومّيًا 1500 
روبية )9 دوالرات(، ما يساعده في سداد الديون.

أمــا والـــده، لعل الــديــن، البالغ مــن العمر 78 عــامــًا، فقد أمــضــى نصف عــمــره في 
فــي قريته  الــعــودة وإمــضــاء مــا تبقى مــن ســنــوات حياته  ه يحب 

ّ
باكستان، لكن

كــابــول. يقول  املــجــاور للعاصمة األفغانية  بــــروان،  بــاغــرام، بإقليم  مــديــريــة  فــي 
 
ّ
الدين: »مهما عشت في باكستان ومهما تكن الحياة مستقرة نسبّيًا، فإن لعل 
 
ّ
حّب القرية واملنزل الذي عشت فيه طفولتي وشبابي لن أنساه. أقول البني إن

ه ال يوافق مع أسرتي إذ يخافون علّي«.
ّ
بإمكاني الذهاب وحدي، لكن

 لــعــل ديـــن وصـــل إلـــى بــاكــســتــان قــبــل 35 عــامــًا، هــاربــًا من 
ّ
ــارة إلـــى أن تــجــدر اإلشــ

الــحــرب، وتــوجــه إلــى مدينة راولــبــنــدي وعــاش فــي مخيم لالجئني. قبل سنوات 
أقدمت السلطات الباكستانية على تدمير املخيم فتوجهت األسرة إلى مخيم آخر 

لتعود الحقًا إلى راولبندي حيث استأجرت منزاًل.

ليس فيروس كورونا الجديد وحده ما يثير أزمة طارئة في اليمن، 
فالمجاعة والنزوح المستمر والقصف والقتال والوضع الصحي 

من  أكبر  بحدة   ،2020 بعام  التصقت  كوارث  كلّها  المتدهور، 
السنوات السابقة

تركيا تسعى الستقطاب مزيد من الطالب األجانب

1819
مجتمع

تعز ـ زكريا أحمد

لجأت نبيلة قائد إلى صنع البخور 
ــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا  ــريــ ــطــ ــعــ واملـــــــــــواد الــ
الــذي سيحول دون  الوحيد   

ّ
الــحــل

وقوع أسرتها في مجاعة محتملة، وتخفيف 
الــحــمــل الــثــقــيــل عـــن زوجـــهـــا فـــي تــوفــيــر لقمة 
الــعــيــش ومــصــارعــة ظــــروف الــحــيــاة القاسية 
البلد املضطرب  قبل سنوات عدة  اليمن،  في 
مــن عــام 2020 الـــذي حمل مــزيــدًا مــن الــويــالت 
تعمل  اليمنيات،  آالف  من  وكغيرها  لسكانه. 
ــــراص الــبــخــور  الـــســـيـــدة نــبــيــلــة عــلــى صــنــع أقــ
املــحــلــي فــي مــنــزلــهــا، ثــم تــطــرق أبــــواب املــنــازل 
التجميل،  متاجر  وتقصد  لعرض بضاعتها، 
فــي مــديــنــة تــعــز، بــهــدف تــوفــيــر حــيــاة كريمة 
ألطفالها، وحتى ال تقودهم الظروف البائسة 
ــــاع  ــّد يـــدهـــم والـــتـــســـول. أجـــبـــرت األوضـ إلــــى مــ
التي خلقتها الحرب املستمرة منذ عام 2015 
والــتــدهــور االقــتــصــادي وتــوقــف الــتــحــويــالت 
الــخــارجــيــة، الــنــســاء فــي الــيــمــن عــلــى توظيف 
مــهــاراتــهــن املــنــزلــيــة فـــي مــســانــدة أزواجـــهـــن. 
وخالفًا لصناعة البخور الذي تبرع به نبيلة 
األشهر  خــالل  اليمنيات  احترفت  عــامــًا(،   40(
املاضية إعداد الكيك والحلويات واملخبوزات 
الشعبية،  املــطــرزات  إلــى  بــاإلضــافــة  الشعبية، 

من منازلهن، والبدء بتسويقها عبر منصات 
»العربي  لـ نبيلة  تعلق  االجتماعي.  التواصل 
ه كان ال بّد من أن تتخذ هذا القرار، 

ّ
الجديد« أن

الخام  املــواد  ارتفاع أسعار   
ّ
أن الرغم من  على 

الــربــح بسيطًا  الــبــخــور يجعل هــامــش  لصنع 
 مــشــاهــدة اإلقـــبـــال عــلــى منتجاتها 

ّ
جــــدًا، لــكــن

تجعلها تشعر بسعادة.
تحالفت الظروف السيئة على أكثر من نصف 
اليمن خــالل عــام 2020، فاالضطرابات  سكان 
االقتصاد  دفعت  وجنوبًا  شــمــااًل  املتصاعدة 
 توقف عشرات 

ّ
تاريخي. وفي ظل انهيار  إلى 

تراجع  عقب  للحياة  املنقذة  األممية  البرامج 
 25 املحلية  العملة  فقدت  الدولية،  التمويالت 
في املائة من قيمتها، ولم يعد بمقدور كثيرين 
توفير وجبات كاملة ألطفالهم، إذ باتت البالد 
عــلــى شــفــا الــســقــوط فــي مــجــاعــة وشــيــكــة. بــدأ 
شــبــح املــجــاعــة يــلــوح فـــي املــــدن الــيــمــنــيــة منذ 
تــــدهــــورت بشكل  األوضـــــــاع   

ّ
لـــكـــن  ،2018 ــام  عــ

مــريــع خـــالل الــنــصــف الــثــانــي مـــن عـــام 2020، 
بــعــدمــا بــاتــت غالبية رواتــــب مــوظــفــي الــدولــة 
ال تتجاوز 100 دوالر أميركي شهريًا، إذ قفز 
سعر الــصــرف مــن 214 ريـــااًل لــلــدوالر الــواحــد 
قــبــل الـــحـــرب، إلـــى 930 فــي ديــســمــبــر/ كــانــون 

األول املاضي.
املتكامل  املرحلي  التصنيف  كــان  عامني،  قبل 

وأبني  والبيضاء  مــأرب   
ّ
لكن للتشرد،  يمنيني 

وتعز وحضرموت والجوف، هي األكثر تأثرًا 
بانعدام األمن الغذائي.

يتحمل برنامج األغذية العاملي، الحائز جائزة 
نوبل للسالم، العبء األكبر من العواقب التي 
قد تؤول إليها األوضاع في اليمن خالل العام 
أن ما  إذ يعتبر  التحديد،  الــجــاري على وجــه 
يـــجـــري »كـــارثـــة وقــنــبــلــة مـــوقـــوتـــة« تــســتــدعــي 
مـــن الــعــالــم الــتــحــرك ســريــعــًا قــبــل انــفــجــارهــا. 
وبــحــســب تــقــريــر صـــدر فــي أواخــــر ديسمبر/ 
 
ّ
إن األغذية  برنامج  قال  املاضي،  األول  كانون 

درجة واحدة فقط تفصل 3.6 ماليني يمني عن 
الضعفني  إلــى  العدد قد يرتفع  املجاعة، فيما 
فــي يــونــيــو/ حـــزيـــران املــقــبــل. وتــحــدث املــديــر 
الــتــنــفــيــذي لــبــرنــامــج األغـــذيـــة الــعــاملــي، ديفيد 
بيزلي، بحرقة عن الوضع اليمني في التقرير، 
فقال: »معاناة اليمنيني اليوم، بصراحة تامة، 
أكثر إثارة للشفقة من ذي قبل، العّد التنازلي 
الــنــاس  بـــني  يــفــصــل  بــــدأ اآلن، وال  لــلــمــجــاعــة 
ــن الــــبــــؤس، ســوى  ومـــســـتـــوى جـــديـــد تــمــامــًا مـ

أشهر«.
فــي مــا يشبه خــطــة شــامــلــة لــتــفــادي املــجــاعــة، 
دعا برنامج األغذية العاملي إلى العمل سريعًا 
عــلــى »وقــــف الــتــالعــب بــالــوصــول اإلنــســانــي« 
إلى  فــي إشـــارة  الفصائل املسلحة،  مــن جانب 
السوق  في  وبيعها  املساعدات  نهب  عمليات 
الـــســـوداء، وطــالــب بــضــرورة اســتــقــرار العملة 
للمساعدة في زيادة توافر الغذاء وزيادة ثقة 
املــجــال اإلنــســانــي. وبعد تأكيده  فــي  املانحني 
ضــــرورة إســكــات الــبــنــادق بشكل كــامــل خــالل 
الــعــام الــجــاري، قـــّدر بــرنــامــج األغــذيــة العاملي 
لتجنب  دوالر،  مــلــيــار   1.9 بــــ  الــيــمــن  حـــاجـــة 

املجاعة املحتملة هذا العام.
ــتـــي تــشــكــل الـــعـــنـــوان  ــًا لــلــمــجــاعــة الـ وخــــالفــ
ــاة الـــيـــمـــنـــيـــني، يـــبـــرز الـــوضـــع  ــانـ ــعـ األبـــــــرز ملـ
الصحي كهاجس رئيس في ظل تفشي عدد 
ــردي الــخــدمــات  ــ ــراض الــوبــائــيــة وتـ ــ مـــن األمــ
الصحية وتراجع التدخالت التي تقوم بها 
التمويالت.  تــوقــف  بعد  األمــمــيــة  املنظمات 
ويقول أحمد الشيباني، وهو طبيب أمراض 
الجديد«  »العربي  لـ تعز  مدينة  في  باطنية 
 ضــعــف الــخــدمــات الــصــحــيــة هــو الخطر 

ّ
إن

األكبر الــذي يــوازي املجاعة إن لم يكن أكبر 
مــنــه، خــصــوصــًا بــعــد تــفــشــي أوبـــئـــة فــتــاكــة 
تــعــجــز املــنــظــومــة الــصــحــيــة املــتــهــالــكــة عن 
الــتــصــدي لــهــا. يــضــيــف: »مــئــات األشــخــاص 
الثاني من  النصف  اليمن خــالل  فــي  مــاتــوا 
ــراء أمـــــراض وبــائــيــة يصعب  ــ الـــعـــام، مـــن جـ
الــُحــمــيــات  فــبــاتــت  الــيــمــن،  فـــي  تشخيصها 
هــي الــقــاتــل املــجــهــول، فــي ظــل عــدم اعــتــراف 
)باإلضافة  فيروس كورونا  الناس بوجود 
إلــــى ضــعــف قـــــدرات الــتــشــخــيــص والــوقــايــة 
والــتــعــامــل مـــع كــــورونــــا(. ومــــن املــتــوقــع أن 
تشهد األشــهــر املقبلة مــزيــدًا مــن االنــهــيــار، 
الكوليرا وحمى  أمــراض  استفحال  في ظل 

الضنك والدفتيريا«.

عدد الطالب األجانب 
زاد العام الماضي بنحو 

خمسة وأربعين ألفًا

 
ّ
لــألمــن الــغــذائــي )IPC( لــلــيــمــن يــشــيــر إلـــى أن

جــيــوبــًا ســكــانــيــة تــعــانــي مـــن ظــــروف شبيهة 
 الخطر تفاقم أواخــر عام 2020 

ّ
باملجاعة، لكن

الرابعة،  املرحلة  إلــى  التصنيف  وصـــول  بعد 
وهي مرحلة الطوارئ، وفقًا للتصنيف األممي. 
وتـــوقـــع تــقــريــر أمـــمـــي حـــديـــث، اطــلــعــت عليه 
الــجــديــد« أن يــرتــفــع عـــدد اليمنيني  »الــعــربــي 
الــذيــن يــواجــهــون مــرحــلــة الـــطـــوارئ الــغــذائــيــة 
الــرابــعــة مـــن 3.6 مــاليــني نــســمــة خـــالل أواخـــر 
2020، إلى أكثر من 5 ماليني في النصف األول 
مــن 2021. وتــعــد املــرحــلــة الــرابــعــة مــن تحليل 

الغذائي  لــألمــن  املتكامل  املــرحــلــي  التصنيف 
الــتــحــذيــر األخـــيـــر قــبــل الــــدخــــول فـــي مــجــاعــة 
شاملة، ومن املتوقع أن تموت من جراء الجوع 

خاللها، الفئات األكثر ضعفًا.
املــخــاوف األممية من مصير  الرغم من  وعلى 
الـــجـــاري 2021، خصوصًا  الـــعـــام  فـــي  الـــنـــاس 
ــقــــدمــــة مــن   تـــقـــلـــيـــص الــــتــــمــــويــــالت املــ

ّ
ــــي ظــــــل فـ

باملجاعة  الشبيهة  الــظــروف  بـــدأت  املــانــحــني، 
تلوح في أواخر هذا العام بالذات، مع معاناة 
مــلــيــونــني و100 ألــــف طــفــل مـــن ســــوء تــغــذيــة 
حــــاد وفـــقـــًا ملــنــظــمــة األمـــــم املـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 

 360 ألف طفل 
ّ
)يونيسف(. وتقول املنظمة إن

الــوفــاة فــي حــال عدم  منهم، معرضون لخطر 
حصولهم على الغذاء والعالج.

ــن الـــغـــذائـــي أيــــضــــًا، آالف األســــر  ــ ويــــهــــدد األمــ
الــصــراع خــالل 2020  الــتــي قــذف بها  اليمنية 
فـــي مــحــافــظــات مـــــأرب والــــجــــوف والــبــيــضــاء 
إلــى الــشــتــات، إذ يــواجــه نحو 100 ألــف الجئ 
فـــي مــــأرب خــطــر املــجــاعــة مـــع فـــقـــدان مــصــادر 
السامية لألمم  املفوضية  الـــرزق. وقــال مكتب 
 
ّ
املــتــحــدة لـــشـــؤون الــالجــئــني، فـــي صــنــعــاء، إن

 ثمانية 
ّ

مــوجــة الـــنـــزوح دفــعــت واحــــدًا مــن كـــل

تنشط صفحات عدة 
في نقل أخبار بلجيكا 

باللغة العربية، متوجهة 
بالخصوص إلى 

مجتمعات المهاجرين. 
ونشرت صفحة »شبكة 

بلجيكا 24 اإلخبارية« 
توقعات لخبير طبي، 
بحدوث طفرة في 

المواليد في البالد خالل 
العام الجاري، تبعًا للحجر 

الصحي الطويل بسبب 
فيروس كورونا، العام 
الماضي. وقال يوهان 

فان ويميرش، المتحدث 
باسم الجمعية 

الفلمنكية ألطباء 
النساء، إّن مستشفى 
»سان أغوستين« في 

أنتويرب، وحده، 
سيشهد 500 والدة 
إضافية هذا العام.

أحد األهداف األساسية 
التي تضعها تركيا من 

ضمن أولوياتها هو 
استقطاب طالب أجانب 
إلى جامعاتها. وحتى 

اليوم، حققت أرقامًا 
الفتة، وها هي تسعى 

إلى تحقيق المزيد

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــــالق الــــذي تــفــرضــه تــركــيــا في  ـــر اإلغـ
ّ
لـــم يـــؤث

مــحــاولــة الحــتــواء تفشي فــيــروس كــورونــا، 
ــلــــم الـــــبـــــالد بـــاســـتـــقـــطـــاب الــــطــــالب  ــلــــى حــ عــ
األجــانــب. وبـــدا الفــتــًا ارتــفــاع أعـــداد الطالب 
التركية خالل عام  الجامعات  املسجلني في 
2020، في ظل التسهيالت واإلغـــراءات التي 
على  للحصول  الــتــركــيــة  الــحــكــومــة  قدمتها 
اإلقـــامـــة ومــجــانــيــة الـــقـــدوم إلـــى الـــبـــالد، عــدا 
الجامعات،  منحتها  الــتــي  التسهيالت  عــن 
مــنــهــا الـــســـمـــاح بــالــتــســجــيــل والــتــعــلــيــم عن 
إلـــى تخفيض قيمة األقــســاط  ــواًل  بــعــد وصــ
الــجــامــعــيــة. وبــحــســب تــقــريــر مــنــظــمــة األمـــم 
املتحدة للتربية والعلم والثقافة »يونسكو«، 
بــلــغــت تــركــيــا املــرتــبــة الـــعـــاشـــرة عــاملــيــًا عــام 
الــطــالب األجــانــب، وقد  2018  لناحية عــدد 
التحقوا  ألــف طــالــب  عــددهــم نحو 125  بلغ 
بمؤسسات التعليم العالي لديها. واستمرت 
أنقرة في مساعيها لتحقيق مراكز متقدمة 
ــن الــتــســهــيــالت  ــد مــ ــزيــ ــن خـــــالل تـــقـــديـــم املــ مــ
اللغة  افــتــتــاح جــامــعــات تعتمد  تــزامــنــًا مــع 
غير التركية، وتحديدًا اإلنكليزية والعربية، 
ليصل عدد الطالب األجانب عام 2019 إلى 

154.5 ألف طالب. 
ويقدر املدير العام لشركة »عالم إسطنبول« 
ــعـــي، جـــهـــاد الــــعــــويــــد، عـــدد  ــامـ لـــلـــقـــبـــول الـــجـ
الطالب األجانب الذين التحقوا بالجامعات 
بنحو  والخاصة،  الحكومية  ســواء  التركية 
200 ألـــف طــالــب، وهـــو الــرقــم الـــذي وضعته 
تــركــيــا ضــمــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــعــام 2023. 

الــجــامــعــي بــنــســبــة 10 فـــي املــــائــــة.  ويــــدرس 
ألــف طالب أجنبي في  فــي تركيا نحو 200 
الفرصة  نـــال بعضهم  جــامــعــات،   207 نــحــو 
املنح  الدراسية، مثل  املنح  من خــالل برامج 

ــانــــب »يــقــفــز   عــــدد الـــطـــالب األجــ
ّ
يــضــيــف أن

وتأمل  األخيرة«.  السنوات  باضطراد خالل 
البالد في جذب 220 ألف طالب خالل العام 

الجاري 2021.
وحــــــول تـــأثـــيـــر كـــــورونـــــا، يـــؤكـــد الـــعـــويـــد لـــ 
األجانب  الطالب  عــدد   

ّ
أن الجديد«  »العربي 

ألــــف طــالــب،  الـــعـــام املـــاضـــي بــنــحــو 45  زاد 
التي  واملزايا  التسهيالت  إلى  السبب  عازيًا 
قــدمــتــهــا تــركــيــا، مــثــل الــتــســجــيــل والــتــعــلــيــم 
عــلــى تأشيرة  الــحــصــول  بــعــد وتسهيل  عــن 
ومــنــح إقــامــة طــالــب ألربـــع ســنــوات. يضيف 
 عدد الطالب األجانب زاد بنسبة مفاجئة 

ّ
أن

ــدّرس  ــ ــ ــلــــيــــات تـ ــاح كــ ــتــ ــتــ خــــصــــوصــــًا بــــعــــد افــ
القسط  تخفيض  إلــى  بــاإلضــافــة  بالعربية، 

الــتــركــيــة، ومـــنـــح مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي، 
واملــنــح الــحــكــومــيــة، ومــنــح الــديــانــة التركية 
إمكانياتهم  التسجيل فيها بحسب  أو عبر 
املــــاديــــة. وتــســتــهــدف تــركــيــا بــحــلــول 2023، 
زيــادة عــدد الطالب األجــانــب في جامعاتها 
إلى 300 ألف طالب وطالبة، في ظل التعاون 
بني مجلس التعليم العالي ورئاسة شؤون 
أتـــــــراك املـــهـــجـــر واملـــجـــتـــمـــعـــات ذات الــقــربــى 
التركي،  الديانة  ووقــف  الحكومية،   )YTB(
إليها  تسعى  التي  االستراتيجية  لتحقيق 
تركيا، والتي عززت املنح الدراسية املوجودة 
، كما يــقــول أســتــاذ الــعــالقــات الدولية 

ً
ــال أصـ

في جامعة ابن خلدون في إسطنبول وهبي 
ــان. يـــضـــيـــف بــــايــــصــــان فــــي حــديــثــه  ــايــــصــ بــ

 املــنــح الــدراســيــة 
ّ
إلـــى »الــعــربــي الــجــديــد« أن

والــســعــي إلــى جــذب الــطــالب األجــانــب زادت 
مـــنـــذ ســتــيــنــيــات الــــقــــرن املــــاضــــي مــــن خـــالل 
مع  املشترك  والتعاون  الثنائية  االتفاقيات 
 
ّ
ــة. لــكــن ــ ــيـ ــ ــدول األوروبـ ــ ــدول، خــصــوصــًا الــ ــ ــ الـ
الــتــحــول بــــدأ مــنــذ عــــام 1992، حـــني أطــلــقــت 
بالده »مشروع الطالب الكبير«، وبدأت ألول 
مــرة اعــتــمــاد ســيــاســات وخــطــط وتسهيالت 
لزيادة عدد الطالب األجانب في تركيا، ليزيد 
األخــيــر بعد تأسيس  العقد  االهتمام خــالل 
املــهــجــر واملجتمعات  أتــــراك  رئــاســة شــــؤون 
ذات القربى )YTB( عام 2010، والتي أطلقت 
لتواصل  التركية،  املــنــح  برنامج   2012 عــام 
األجانب  للطالب  املنح  تقديم  تركيا  بعدها 
عبر هذه املؤسسة الحكومية، وتبدأ بقطف 
املــنــح من  الــعــام األول لتطبيق  الــثــمــار مــنــذ 
خالل جذب 42 ألف طالب من خالل تسديد 
نفقات الطالب املتعلقة بالجامعة، والسكن، 
 عن تذاكر الذهاب 

ً
والتأمني الصحي، فضال

واإلياب من تركيا وإليها واإلقامة وبطاقات 
النقل وغيرها.

»الــــعــــربــــي  وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر خـــــاصـــــة لـــــ
عــام 2020 منحة وقف  الجديد«، دخلت في 
الديانة التركي، لتضاف إلى منح الجامعات 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة، إذ يــمــكــن لــلــطــالب 
األجــانــب الــراغــبــني فــي الــدراســة فــي مرحلة 
الليسانس في الجامعات التركية، التسجيل 
والخطباء  األئــمــة  ثانوية  منح  برنامج  فــي 
التركي.  الديانة  وقــف  يقّدمه  الــذي  الدولية 
ـــه يمكن ألّي طــالــب في 

ّ
أن املــصــادر  وتكشف 

العالي  العلمي  تحصيله  يتابع  أن  الــعــالــم 
الطالب  الختبار  الخضوع  بعد  تركيا،  فــي 
األجانب »YÖS« أو اختبار الطالب الدوليني 
»UÖS«. وهــنــاك عــدد مــن الــجــامــعــات يمكن 
الحصول على قبول فيها ال تشترط خوض 
هــذيــن االمــتــحــانــني، كــالــجــامــعــات الــجــديــدة 

التي تدّرس باللغة اإلنكليزية.
ويــقــول األكــاديــمــي الــتــركــي، مسلم طـــاالس، 
الــدول املتقدمة   تركيا تسعى لتكون بني 

ّ
إن

عامليًا على صعيد جــذب الــطــالب األجــانــب، 
لناحية  عامليًا  متقدمة  مراتب  بلوغها  بعد 
عــدد الــجــامــعــات، أي 207 جــامــعــات عــدا عن 
األكـــاديـــمـــيـــني واالخـــتـــصـــاصـــات الــجــامــعــيــة 
للتدريس،  لغات  ثــالث  من  أكثر  واعتمادها 

من بينها العربية.

حصاد

فسبكة

اليمن 2020
السقوط في كوارث متنوعة

كورونا يزيد الفقر بين أطفال بلجيكا

رغم شعوره باالغتراب، يفضل الالجئ األفغاني محمد رحمي، 
البقاء في باكستان بسبب األمن واالستقرار فيها

قصة الجئ

5.000.000
يمني على األقل، هو 

عدد من يتوقع أن 
يواجهوا مرحلة الطوارئ 

الغذائية األشّد، في 
النصف األول من 2021

محمد رحمي: 
ال أرغب بالعودة إلى أفغانستان

دومينيسي: اآلباء في 
جميع األسر يبذلون 

قصارى جهدهم من أجل 
أطفالهم

بروكسل ـ لبيب فهمي

 20 في 
ّ
تشير أرقام منظمة »يونيسف« إلى أن

منزل  في  يعيشون  بلجيكا،  أطفال  من  املائة 
 دخله عن 60 في املائة من املتوسط العام 

ّ
يقل

للمداخيل، ما يجعلهم في عداد الفقراء. وتعّد 
املرجح  النسبة صادمة في بلد غني، بل من 
أن ترفعها أزمة كورونا إلى نحو 25 في املائة.
ــال في  ــفــ ــنــــدوب الـــعـــام لــحــقــوق األطــ يـــقـــول املــ
بلجيكا، بــرنــارد دي فــوس: »كما أوضــح لنا 
فالفقر ليس مجرد نقص في  املراهقني،  أحد 
 شــيء نقص فــي إمكانيات 

ّ
املـــال، بــل قبل كــل

»الــعــربــي  الــقــيــام بــمــجــمــوعــة مـــن األشــــيــــاء« لـــ
الجديد«. يتابع: »فقر األطفال في بلجيكا هو 
في الواقع إهانة التفاقية حقوق الطفل، التي 
اعــتــمــدتــهــا الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــألمــم املــتــحــدة 

إذ  الــثــانــي 1989،  تــشــريــن  نــوفــمــبــر/  فـــي 20 
القانون  املدقع، ما جــدوى  الفقر  في مواجهة 
كريمة  معيشية  ظـــروف  فــي  بــالــحــق  املتعلق 
وفـــي الــتــعــلــيــم وفـــي الـــهـــوايـــات؟ فــي بلجيكا، 
حــالــيــًا، يــحــرم أطـــفـــال مـــن الــرعــايــة الصحية 
بسبب ديـــون األهـــل ممن يــواجــهــون خــيــارات 
مستحيلة: إما دفع ثمن نظارات الطفل أو ملء 

التعليم  الحق في  أيــن هو  بالطعام.  الثالجة 
لهؤالء األطفال عندما يكون نظامنا املدرسي 
من أكثر األنظمة تفاوتًا، مع معايير ممتازة 

لتالميذ، ونتائج سيئة لتالميذ آخرين«؟
ــفــــال، تـــشـــرح منسقة  حــــول مــفــهــوم فــقــر األطــ
كارولني  الفقر،  ملكافحة  البلجيكية  الشبكة 
ــه  ــ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ــان ديــــرهــــوفــــن، لــــ ــ فـ

تعّد  17 عنصرًا  األطــفــال هناك  فقر  »لقياس 
مــــن عـــنـــاصـــر الـــحـــرمـــان املــــــــادي. مــنــهــا عـــدد 
املالبس الجديدة وامتالك زوجني على األقل 
مـــن األحـــذيـــة والـــحـــصـــول عــلــى وجـــبـــة تضم 
 يـــوم، 

ّ
الـــفـــواكـــه والــــخــــضــــروات الـــطـــازجـــة كــــل

اللحوم والــدجــاج واألســمــاك.  إلــى  باإلضافة 
ــتـــب مـــنـــاســـبـــة لــلــعــمــر ومــــعــــدات  وامـــــتـــــالك كـ
أنشطة  ممارسة  إمكانية  مع  وألعاب.  ترفيه 
تــرفــيــهــيــة مــنــتــظــمــة واالحــــتــــفــــال بـــاألعـــيـــاد 
ــــوة األصـــدقـــاء واملـــشـــاركـــة فـــي الــرحــالت  ودعـ
أيضًا  االعتبار  املدرسية. كذلك، يؤخذ بعني 
أســبــوع عطلة عــلــى األقـــل فــي الــســنــة ومحل 
ــاث في  ــ إقـــامـــة جــيــد مـــع تــوفــر الــتــدفــئــة واألثــ
حالة جيدة، ثم امتالك الوالدين سيارة، ودفع 
الــفــواتــيــر فــي الــوقــت املــحــدد، والــوصــول إلى 

شبكة اإلنترنت«.
 »هــذا املؤشر أداة 

ّ
وكما يقول دي فــوس فــإن

ــه يـــذّكـــر الـــدولـــة بــمــســؤولــيــاتــهــا«.  ــ ـ
ّ
مــهــمــة ألن

 األمـــر مــتــروك لــهــا »لضمان 
ّ
ويــصــّر عــلــى أن

تقوم   عشر ســنــوات، 
ّ

فكل الفقر.  هــذا  اختفاء 
مــنــدوبــيــة حــقــوق األطـــفـــال )مــنــظــمــة رسمية 
ها ليست صاحبة قرار( بنشر تقرير حول 

ّ
لكن

هذا الفقر. وقد تّم إصدار آخر تقرير في عام 
. قبل 

ّ
ا  الوضع يزداد سوء

ّ
2019. مع ذلك، فإن

ثــالثــني عــامــًا، كـــان الــفــقــر املــدقــع يــخــص فقط 
شريحة من املجتمع البلجيكي؛ تلك العائالت 
 رسميا، فينتقل الفقر من 

ً
التي ال تمتلك عمال

جيل إلى جيل. هذه الفئة ما زالت موجودة، 
إليها  انضمت  أخـــرى  ثــالث مجموعات   

ّ
لــكــن

في السنوات األخيرة«. فهناك حاليًا، عاملون 
إذ يصل دخل  فــقــراء دخلهم منخفض جـــدًا، 
ــورو شــهــريــًا من  ــ ــر إلــــى 1300 يـ ــ بــعــض األسـ
أما شريحة  املجزأة.  العمل بالساعات  خالل 
الفقراء الجدد فمشّكلة من عائالت كان لديها 
عــمــل وتـــعـــهـــدت بـــالـــتـــزامـــات مــالــيــة القــتــنــاء 
 

ّ
منزل أو شقة، وبعد فقدان العمل، انهار كل
شيء، وسقطت في فقر مروع. وأخيرًا تشكل 
مجموعة من املهاجرين، من داخل أو خارج 

يعانون من  فالبعض  الثالثة.  الفئة  أوروبـــا، 
فقر مدقع، ويجبرون على العيش في الشارع 

مع أطفالهم.
من جهتها، تحذر مود دومينيسي، من مكتب 
ه »علينا أن 

ّ
منظمة »يونيسف« في بلجيكا أن

نكون حريصني على أال نجعل اآلبــاء مذنبني 
بهذا الفقر الذي يصيب أطفالهم والذي يرجع 
 

ّ
كل فعل  وعلينا  املجتمع.  تنظيم  إلــى  أساسًا 
شـــيء حــتــى ال نــضــيــف، لــألطــفــال كــمــا لــآبــاء، 
مـــزيـــدًا مـــن االزدراء فـــي هـــذا الـــعـــوز الــرهــيــب. 
فــــاآلبــــاء فـــي جــمــيــع األســـــر يـــبـــذلـــون قــصــارى 
 الخطر األكبر، 

ّ
جهدهم من أجل أطفالهم. لكن

القليل  لــديــهــا  الــتــي  الــعــائــالت  لــهــذه  بالنسبة 
 شــــيء، هــو االنـــطـــواء عــلــى الـــذات 

ّ
ــل جـــدًا مــن كـ

وفقدان األحالم والرغبات واآلمال«. 
ـــهـــا تــؤكــد 

ّ
بـــالـــعـــودة إلــــى فــــان ديـــرهـــوفـــن، فـــإن

 »أزمة فيروس كورونا 
ّ
أن »العربي الجديد«  لـ

العمال  فبعض  الــوضــع.  هــذا  تفاقم  إلــى  أدت 
الــــذيــــن فــــقــــدوا وظـــائـــفـــهـــم ال يــســتــفــيــدون مــن 
ــفـــاع  ــــع ارتـ تـــعـــويـــضـــات الـــبـــطـــالـــة املـــؤقـــتـــة. ومـ
تــكــالــيــف الــتــدفــئــة والــكــهــربــاء، وكــذلــك أســعــار 
ــة، بــســبــب الـــحـــجـــر الــصــحــي،  ــيـ ــذائـ ــغـ املـــــــواد الـ
أصبحت األسر التي كانت تعاني بالفعل من 
صعوبات مالية، غارقة في املديونية املفرطة«. 
التي  املكبرة  العدسة  مثل  »كــورونــا  تضيف: 
التي ليس  تزيد من عدم املساواة. فالعائالت 
لـــديـــهـــا جـــهـــاز كـــمـــبـــيـــوتـــر، ومـــــن دون شــبــكــة 
الــدراســة  إنــتــرنــت، ال يمكن ألبــنــائــهــا متابعة 

)عن بعد( وهو ما يهدد مستقبل الشباب«.
هــــذه املـــالحـــظـــات تــؤكــدهــا أرقـــــام جـــديـــدة من 
ــادي والــتــنــمــيــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون االقـ
»فــي  دومــيــنــيــســي:  تـــوضـــح  وكـــمـــا   .)OECD(
بلجيكا، من املتوقع أن تتسبب أزمة فيروس 
كورونا في انخفاض الناتج املحلي اإلجمالي 
املائة لعام 2020. ومن املتوقع  بنسبة 12 في 
أن يــرتــفــع مـــعـــدل فــقــر األطـــفـــال إلــــى نــحــو 25 
في املائة هذا العام. مع ذلك ، فمن املرجح أن 
سنوات  خمس  السلبي  التأثير  هــذا  يستمر 
عــلــى األقـــــل، وهــــي مــســألــة خــطــيــرة فـــي حــيــاة 
 هــنــاك حــاجــة ملحة 

ّ
األطــفــال«. وتشير إلــى أن

لتعزيز الحماية االجتماعية للفقراء ومساعدة 
أولئك الذين يعيشون حاليًا في براثن الفقر« 
داعية الحكومة إلى اعتماد خطة استراتيجية 
ورؤيــة مستقبلية عملية ملواجهة ظاهرة فقر 

األطفال التي تهدد املجتمع بأكمله.

Saturday 2 January 2021 Saturday 2 January 2021
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)Getty /حظي بمساعدة غذائية )محمد حمود

طالبان أجنبيان يدرسان في تركيا )أنتون راهارجا/ األناضول( معايير عدة ترتبط بتصنيف األطفال كفقراء في بلجيكا )جون تايس/ فرانس برس(
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فالشمجتمع

استقبال العام الجديد في المنزل
2021 ة توجهوا إلى ساحة 

ّ
قل

تايمز سكوير في نيويورك، 
فيما كانت شواطئ ريو دي 
جانيرو شبه خالية من الناس، وحتى 

جادة الشانزيليزيه في باريس، في ظل 
تفشي فيروس كورونا. األخير أرغم 

الناس على استقبال العام الجديد 
افتراضيًا وفي املنازل. احتفلت سيدني، 

أكبر مدن أستراليا، بعرض لأللعاب 
النارية في غياب كامل للمتفرجني. 
وفي نيويورك، أغلق حي مانهاتن 

وطلب من الناس متابعة العّد التنازلي 
املتلفز من املنازل، باإلضافة إلى 

العروض الغنائية. وفي تايمز سكوير، 
التي عادة ما تغص باملحتفلني 

 عاملون 
ّ

باستقبال العام الجديد، حل
في الخطوط األمامية في مواجهة 

الوباء، وتم فصلهم بحواجز لفرض 
التباعد االجتماعي. وقال رئيس بلدية 

نيويورك بيل دي بالزيو إن 2020 كانت 
السنة األقسى من دون شك في تاريخ 

نيويورك«، مضيفًا أنه »في يناير/ 
كانون الثاني الحالي، سنقوم بتلقيح 

مليون نيويوركي«. وفي البرازيل، ثاني 
دولة أكثر تضررًا بالوباء في العالم، 

ألغيت االحتفاالت هذه السنة في ريو 
دي جانيرو التي تنظم عادة أحد أكبر 

االحتفاالت برأس السنة في العالم. 
وكان شاطئ كوباكابانا الشهير خاليا 
تقريبا عند منتصف الليل، وقد قامت 
الشرطة بابعاد املحتفلني. في الصني، 
احتفل اآلالف من سكان ووهان بالعام 

الجديد، بعد عام على إبالغ منظمة 
الصحة العاملية بظهور أولى حاالت 

اإلصابة بفيروس كورونا في هذه 
املدينة. وقالت إحدى سكان ووهان، 

وتدعى شو دو: »إنه أمر لن نتمكن من 
نسيانه أبدًا. بقينا في العزل على مدى 

أشهر، لكننا تمكنا من النجاة«.
)Getty ،الصور: فرانس برس(
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