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كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــّيـــرات الــســيــاســيــة واألمـــنـــيـــة  ــتـــغـ  املـ
ّ

ــل ــ فــــي ظـ
الــتــي شــهــدتــهــا أفــغــانــســتــان خـــال األشــهــر 
قــطــاع الصحة بشكل كبير،  ــر 

ّ
تــأث املــاضــيــة، 

ولم تنأ  عن التأثيرات السلبية أي شريحة من عامة 
املواطنني. وانسحب األمر على الكثير من القطاعات 
كاملستشفيات، ما دفع بعضها في العاصمة كابول 

إلى إغاق أبوابها.
ــي كــــابــــول، أغــلــقــت خــمــس مــســتــشــفــيــات أبــوابــهــا  وفــ
بسبب الحالة املعيشية الصعبة وقلة عدد املرضى، 
ــــي، ومــســتــشــفــى  ــانـ ــ ــــي املــســتــشــفــى األفـــغـــانـــي األملـ وهـ
يونايتد،  زونــدون، ومستشفى رحيمي، ومستشفى 
ومستشفى بــوســت. كــمــا أغــلــقــت عــشــرات الــعــيــادات 

أبوابها بسبب الوضع املعيشي.
ويــقــول األمــــني الــعــام لــنــقــابــة أصــحــاب املستشفيات 
»الـــعـــربـــي  والـــــعـــــيـــــادات مـــحـــمـــد آصــــــف ســــمــــســــور، لــــ
عام  بشكل  الطبية  واملــراكــز  »املستشفيات  الجديد«: 
تــأثــرت بشكل سلبي من  تــواجــه مشاكل كثيرة وقــد 
جراء الحالة االقتصادية الهشة والضعيفة في الباد 
األشهر  خــال  شهدتها  التي  املتغيرات  عن  الناتجة 
األخيرة بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم خال 

الصيف املاضي«.
يضيف أن عدد املرضى تراجع إلى أبعد الحدود، 
األمــــر الــــذي انــعــكــس عــلــى املــســتــشــفــيــات الــخــاصــة، 

العيادات أغلقت أبوابها«.  مشيرًا إلى أن »عشرات 
وبحسب مسؤول في العاصمة كابول، يعمل 114 

مستشفى خاص فيها.
من جهته، يقول مسؤول تقديم الخدمات العامة في 
»العربي  وزارة الصحة األفغانية عبد الباري عمر، لـ
الجديد«: »مشاكل القطاع الصحي كثيرة وفي ارتفاع 
مـــطـــرد«، مــؤكــدًا أن الــســبــب األســـاســـي وراء ذلـــك هو 
»تجميد األصول األفغانية من قبل الواليات املتحدة 
األميركية، األمر الذي أثر سلبًا على جميع قطاعات 
الحياة. كما أن املؤسسات املعنية أوقفت مشاريعها 
ــي مـــجـــال الـــصـــحـــة، األمــــــر الــــــذي ضـــاعـــف مــشــاكــل  فــ
الــقــطــاع«، ويــطــالــب املــجــتــمــع الـــدولـــي بــتــقــديــم الــدعــم 
الازم من أجل تحسني الحالة الصحية في الباد، ألن 
الدولي  املجتمع  يفرضه  ما  ضحية  العادي  املواطن 

من قيود على حكومة »طالبان«.
وال يتعلق األمر بمستشفيات العاصمة وحدها، بل 
يشمل الواليات األفغانية، التي كان القطاع الصحي 
فــيــهــا يــعــانــي مـــن جـــــراء الــتــهــمــيــش املــســتــمــر خــال 
الــحــكــومــات املــتــعــاقــبــة فــي املـــاضـــي. وتــعــانــي الكثير 
مــن املستشفيات فــي الــواليــات مــن نقص فــي الــكــادر 
الطبي واألدوية واملعدات الطبية، فيما أغلقت بعض 

املستشفيات أبوابها.
وأغـــلـــق املــســتــشــفــى الـــخـــاص الــــذي يستقبل مــرضــى 
ــيــــد-19 فــــي مـــديـــنـــة تـــريـــنـــكـــوت، عـــاصـــمـــة واليــــة  كــــوفــ
أورزكـــــــان الــجــنــوبــيــة، بــســبــب مــشــاكــل مــالــيــة. وكـــان 

الثاني  كــانــون  يناير/  فــي  العمل  بــدأ  قــد  املستشفى 
التعاون املنسق بني وزارة  العام املاضي نتيجة  من 
الصحة وبعض املؤسسات الدولية. لكن بسبب توقف 
أعمال تلك املؤسسات وعدم تمكن وزارة الصحة من 

تقديم العون الازم، أغلق املستشفى أبوابه.
ويقول رئيس إدارة الصحة املحلية في الوالية محمد 
»املستشفيات  الــجــديــد«:  »الــعــربــي  لـــ ــانـــي،  الــلــه روحـ
على  كــوفــيــد-19  مرضى  باستقبال  املعنية  الخاصة 
أفغانستان  في  الصحي  والقطاع  الخصوص،  وجــه 
ــم املــؤســســات  ــه الـــعـــمـــوم، كـــانـــت تــتــلــقــى دعــ عــلــى وجــ
الــدولــيــة. وعــنــدمــا أوقــفــت دعــمــهــا، تــوقــف عــمــل تلك 
التي  املستشفيات  »جميع  أن  مؤكدًا  املستشفيات«، 
كــانــت تــعــالــج مــرضــى كـــوفـــيـــد-19 كــانــت عــلــى وشــك 
االنهيار، لكن األمم املتحدة بادرت بشكل عاجل إلى 
العمل،  في  املستشفيات  لتستمر  املساعدات،  تقديم 

باستثناء مستشفى ترينكوت الذي أغلق«. 
أنـــه بــســبــب إغــــاق املستشفيات،  ويــؤكــد املـــســـؤول 
إذ إن  يواجه سكان واليــة أورزكـــان مشاكل كبيرة، 
جميع املــصــابــني بــكــوفــيــد-19 يــذهــبــون إلــى مدينة 
قندهار إلجراء الفحوصات وتلقي العاج، ويشير 
ــذه الـــواليـــة الــنــائــيــة عــــدد كــبــيــر من  ــه فـــي هــ إلــــى أنــ
مع  تعمل  الصحة  وزارة  أن  على  مــشــددًا  املــرضــى، 
املستشفى عمله مجددًا  ليزاول  املعنية  املؤسسات 
الـــجـــاري، كــمــا يــوضــح أن املستشفى  الـــعـــام  خـــال 
الــخــاص بــمــرضــى كــوفــيــد-19 لــيــس الــوحــيــد الــذي 

أوقــــف عــمــلــه، بــل أيــضــًا تــوقــف مــشــروع مستشفى 
كبير آخر في الوالية ذاتها، والــذي أكمل مشروعه 
ــو أكـــبـــر مــســتــشــفــى على  ــائـــة وهــ بــنــســبــة 85 فـــي املـ
املحلية  الصحة  إدارة  أن  الــواليــة، يضيف  مستوى 
ــفـــارغ الــصــبــر  وســـكـــان الـــواليـــة كـــانـــوا يــنــتــظــرون بـ

تدشني املشروع لكنه توقف ألسباب مالية.
أيضًا، يعاني املستشفى املركزي الوحيد في الوالية 
من نقص كبير في األدوية والكادر الطبي، ولم يستلم 
العاملون واألطباء فيه رواتبهم منذ أربعة أشهر، ما 
العاجل،  الــقــريــب  فــي  املستشفى  حــالــة  بتدني  يــهــدد 

علمًا أنه املستشفى الوحيد في الوالية النائية.

مجتمع
النار في حانة في إقليم بابوا   19 شخصًا على األقــل لقوا حتفهم بعد إضــرام 

ّ
قالت الشرطة إن

الغربية في إندونيسيا عقب شجار بني عصابات متنافسة من الشبان في املنطقة. وذكر مسؤول 
تل طعنًا في املشاجرة التي وقعت في الساعات األولــى من صباح يوم 

ُ
 شخصًا ق

ّ
في الشرطة أن

الثاثاء قبل إشعال النار في املكان بينما حوصر 18 في الداخل. وقال آدم إرويني، املتحدث باسم 
شرطة بابوا الغربية، لقناة مترو التلفزيونية: »املشاجرات بني الشبان في املدن أمر طبيعي، لكن، 
)رويترز(  هذه الوفيات«.  

ّ
سبب فيها كل

ُ
هذه هي املرة األولى التي ت

أطلق مسلحون النار وقتلوا شرطيًا باكستانيًا كان يوفر األمن لعمال تطعيم ضد شلل األطفال 
في شمال غربي الباد، يوم الثاثاء، وفقًا للشرطة. وقال ديقدار خان، املسؤول في الشرطة املحلية، 
إن املهاجمني فروا من مكان الحادث، ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في مدينة 
كوهات. وأضاف أنه تم نقل جثة الشرطي املقتول إلى أحد املستشفيات. وقالت الشرطة إن الهجوم 
لم يؤد إلى إصابة أي من العاملني في مجال شلل األطفال بأذى، وذلك بعد يوم من إطاق باكستان 
)أسوشييتد برس( حملة وطنية ملكافحة شلل األطفال.  

باكستان: مسلحون يقتلون شرطيًاإندونيسيا: وفاة 19 بمشاجرة وحريق في حانة

محمد  ويــدعــى  ترينكوت،  سكان  أحــد  يقول 
على  مرغمون  »نحن  الجديد«:  لـ»العربي  أسلم، 
أخذ مرضانا إلى مدينة قندهار أو إلى كابول بسبب 
المنطقة  أّن  علمًا  الصحي«  القطاع  حال  تراجع 
تسجل ارتفاعًا في اإلصابات بكوفيد-19، حتى أّن 
تنقل  المرضى لفحصها  التي تؤخذ من  العينات 

إلى قندهار، ويستغرق تحليلها أيامًا«.

مرضى على الطرقات

الرئيس  الجمهوري،  الــحــزب  فــي  سياسيون  اتهم 
كاماال  ونائبته  بــايــدن  جــو  الديمقراطي  األميركي 
هـــاريـــس، بــخــلــق »أزمــــة إنــســانــيــة غــيــر مــســبــوقــة«، 
ــام رســمــيــة حــصــيــلــة قياسية  ــ بــعــدمــا أظـــهـــرت أرقـ
الــحــدود  أوقــفــوا على  الــذيــن  الــســّريــن  للمهاجرين 
املكسيك، والتي ناهزت مليونن، من  الجنوبية مع 
بينهم 180 ألفًا في ديسمبر/كانون األول املاضي.

الوطنية  اللجنة  بيان أصــدره مكتب رئيسة  وأورد 

ــيــــال: »خــــال  لـــلـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري رونــــــا مــــاكــــدانــ
عمليات  تــزدهــر  )الــديــمــقــراطــيــون(  فــتــرة حكمهم 
الــعــصــابــات واملــهــربــن، فــي وقـــت يــعــانــي مسؤولو 
قـــوات حــرس الــحــدود وعــنــاصــره مــن اإلرهــــاق، ما 

يجعل مجتمعاتنا أقل أمنًا«.
ــــى الـــواليـــات  ــدد املــهــاجــريــن الـــوافـــديـــن إل ــان عــ ــ وكـ
املتحدة انخفض بشكل ملحوظ مع بداية جائحة 
كــورونــا فــي ربيع عــام 2020، ثــم ارتــفــع فــي وقت 

الحـــق مــن الــعــام ذاتــــه، وبــلــغ مــســتــويــات قياسية 
الثاني  يناير/كانون  في  الرئاسة  بايدن  تولي  مع 
إنسانية  أكثر  معاملة  بتوفير  وعــد  حــن   ،2021
للمهاجرين الذين تشجعوا على الهروب من الفقر 

والعنف في بلدانهم.
املهاجرين  رقــم  يتراجع  أن  الــعــادة  درجــت  وفيما 
الذين يحاولون العبور إلى الواليات املتحدة خال 
وزارة  أعلنت  املــرتــفــعــة،  الــحــرارة  بسبب  الصيف 

ــدد غير  ــن الـــداخـــلـــي األمــيــركــيــة اعـــتـــراض عــ ــ األمـ
مــســبــوق مـــن املــهــاجــريــن يــنــاهــز 200 ألـــف على 

الحدود في تموز/يوليو املاضي.
الــبــيــت  الــحــالــيــة فـــي  الــديــمــقــراطــيــة  وكـــانـــت اإلدارة 
األبـــيـــض قـــد وعــــدت بــعــدم إعـــــادة قــّصــر يــصــلــون 
بــا أولــيــاء أمـــور، فــي حــن لــم تــبــذل أي جــهــود في 

الكونغرس إلصاح نظام الهجرة.
)فرانس برس(
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)غييرمو أرياس/ فرانس برس(



مايو/ أيار 1988 في أولوية مواجهة جائحة 
»سارس« التي حوصرت وُمنع تحولها إلى 
وباء عاملي.  وتجاوزت إنجازات برونتالند 
إصــــالح املــنــظــمــة واســـتـــعـــادة مــكــانــتــهــا إلــى 
طــرح تفكير جديد ربــط الصحة باألوضاع 
ــاربـــة  ــبــــنــــي مـــحـ االقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــبـــشـــر، وتــ
الــعــنــف خــصــوصــا ضــد الــنــســاء باعتبارها 
برونتالند  وامتلكت  عــاملــيــة.  صحة  قضية 
كــاريــزمــا خــاصــة ســمــحــت لــهــا بـــأن تــجــوب 
للمنظمة  جــديــدة  ــأدوار  ــ بـ للتبشير  الــعــالــم 
شملت أيــضــا إدخــــال وقـــف الــتــدخــن كجزء 
مــــن الــتــعــلــيــم واإلقـــــنـــــاع. وجـــلـــبـــت الـــبـــرامـــج 
خــالل  منصبها  شغلها  لـــدى  نفذتها  الــتــي 
واليتن حتى عام 2003، مزيدًا من االعتراف 
الـــدولـــي بــصــواب ســيــاســاتــهــا فــي مــواجــهــة 
لي  أن يخلفها  قبل  »ســـارس« ومحاصرته، 
جونغ ووك، الذي توفي بجلطة دماغية علم 

2006، ثــم الــســويــدي أنــــدرس نــوردســتــروم.
أدوات  العاملية  الصحة  استخدمت  وفيما 
العدوى  واكــتــشــاف  االخــتــبــار  بسيطة، مثل 
ــارس«، لــم تنفع  ــ والـــعـــزل لــلــقــضــاء عــلــى »ســ
اآلليات ذاتها في محاصرة فيروس كورونا 
الــحــالــي، مــا ضـــرب سمعتها مــجــددًا، علما 
االنتكاسة حــن ظهر  مــن  نوعا  أنها عرفت 
فــيــروس »أنــفــلــونــزا الــخــنــازيــر« عـــام 2009، 
»صـــرف وتــبــذيــر أمـــــوال لــشــراء  واتــهــمــت بــــ
لقاحات ال حاجة لها، تحت غطاء التهويل 
واملــبــالــغــة فــي تقدير خــطــره«. وتــرافــق ذلك 
مـــع أزمــــة مــالــيــة كــبــيــرة نــتــجــت عـــن خفض 
دول عـــــدة مــســاهــمــاتــهــا فــــي املـــنـــظـــمـــة، مــا 
ضرب صدقيتها، ثم ساءت األمور أكثر مع 
تفشي فــيــروس »إيــبــوال« فــي غــرب أفريقيا 
ــقـــادات حـــادة  ــتـ ــّهـــت انـ ــام 2014، حـــن وجـ عــ
جــدًا«.  واملــتــأخــرة  »القليلة  املنظمة  لجهود 

ناصر السهلي

ملنظمة  التنفيذي  املجلس  كــّرس 
الدولي  الخيار  العاملية  الصحة 
العام  مــديــره  باختيار  املــحــســوم 
غيبريسيوس  أدهانوم  تيدروس  اإلثيوبي 
املرشح الوحيد لتولي والية ثانية تمتد 5 
سنوات حتى عام 2027. جاء ذلك في اقتراع 
سّري أجري على هامش اجتماعات دورته 
االتصال  تقنية  عبر  حاليا  املنعقدة  الــــ150 
الرسمية  االنتخابات  املرئي، والــذي يسبق 

للمنصب املقررة في مايو/ أيار املقبل. 
وهـــــــكـــــــذا تــــتــــجــــه األنـــــــــظـــــــــار مـــــــجـــــــددًا إلـــــى 
ــــاش مــــع املــنــظــمــة  غـــيـــبـــريـــســـيـــوس الـــــــذي عــ
فــي واليــتــه األولــــى مــطــبــات كــثــيــرة، أهمها 
ــة جــائــحــة كـــورونـــا،  ــ بــالــتــأكــيــد انــفــجــار أزمـ
والــتــوتــرات الــشــديــدة مــع الــواليــات املتحدة 
تحديدًا، التي انسحبت من عضوية املنظمة 
خالل ذروة جائحة كورونا في مايو/ أيار 
2020، بــقــرار اتــخــذه الــرئــيــس االــجــمــهــوري 
قــبــل أن يعيدها  تـــرامـــب،  ــالـــد  الــســابــق دونـ
الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن إلى 

كنف املنظمة.
ومنذ أن أنشأتها األمــم املتحدة عام 1948، 
الــعــاملــيــة محطات  الــصــحــة  شــهــدت منظمة 
ــعــــود وهـــــبـــــوط. وقــــــد اضـــطـــلـــعـــت بــــدور  صــ
كــبــيــر ومـــهـــم فـــي مــكــافــحــة مــــرض الـــجـــدري 
أعلنت  ثــم  الــعــشــريــن،  الــقــرن  فــي ستينيات 
في تقرير أصــدرتــه عــام 1979 عن نجاحها 
ــقــــضــــاء عـــلـــيـــه بــــالــــتــــعــــاون مــــــع  دول  ــــي الــ فـ
الــعــالــم، لكنها لــم تسلم مــن انــتــقــادات دول 
اتهامها باالنحياز  والــتــي بلغت حــد  عــدة، 
الــــســــيــــاســــي، وأهــــمــــهــــا لـــلـــصـــن بـــســـبـــب مــا 
وصـــفـــه ســيــاســيــون أمـــيـــركـــيـــون وغــربــيــون 
اإلبــالغ عن جائحة كورونا«  »التأخر في  بـ
والـــذي  األول 2019،  كــانــون  فــي ديــســمــبــر/ 
ــــارت جـــداًل  ربـــط أيــضــا فـــي ظـــاهـــرة الفــتــة أثـ
العام  لألمن  الشيوعي«  »التاريخ  بـ كبيرًا 

غيبريسيوس.

تاريخ جدلي 
اعتبرت  العاملية  الصحة  منظمة  أن  ورغـــم 
الدولي في مواجهة  للتعاون  مثااًل ناجحا 
ــاد  ــفـــسـ األمــــــــــــراض الـــــســـــاريـــــة، لــــكــــن تــــهــــم الـ
التاريخية  والبيروقراطية واكبت املحطات 
فضائح  بسلسلة  استهدفت  وهــي  لعملها. 
حول سوء اإلدارة والفساد في عهد أمينها 
لكنها  ناكاجيما،  الياباني هيروشي  العام 
استعادت سمعتها العاملية القوية في عهد 
مــديــرتــهــا الــعــامــة الــنــروجــيــة غــــررو هــارلــم 
ر توليها املنصب بدءًا من 

ّ
برونتالند التي أث

حرب 
كورونا

الصحة 
العالمية 

ال تغير القائد 
غيبريسيوس

في عالم الطغيان السياسي الذي يؤثر على أدنى شؤون 
من  حصتها  العالمية  الصحة  منظمة  تنال  البشرية، 
أزمة  رافقت  الحال  وهذه  الكبرى.  الدول  مشاكسات 

كورونا، لكن أمينها العام »القوي« صمد

لم تسلم المنظمة 
من انتقادات تتهمها 

بالتسييس والمحاباة

ال يمكن التقليل من 
جهود الصحة العالمية 

في مواجهة كورونا
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 »جرس اإلنذار« المتأخر
ومـــع تــحــّول فــيــروس كـــورونـــا إلـــى جائحة 
عاملية بحلول ربيع 2020، انتقدت دول عدة 
العالقة امللتبسة بن منظمة الصحة العاملية 
ــــن، خـــصـــوصـــا أن »غــيــبــريــســيــوس  ــــصـ والـ
تــأخــر في  نــهــايــة 2019، لكنه  بــكــن فــي  زار 
ــــذار«. وبـــدأت هــذه الـــدول في  دق جــرس اإلنـ
الــبــحــث عــن بــديــل لــغــيــبــريــســيــوس، قــبــل أن 
تــتــراجــع أخــيــرًا وتــخــتــاره املــرشــح الــوحــيــد 

ملنصب األمن العام.
الــروابــط الوثيقة  وفــي إطــار الشكوك بشأن 
الغرب  اتــهــم  والــصــن،  العاملية  الصحة  بــن 
املنظمة بعدم إجراء تحقيق متكامل ومثالي 
فــي شــأن منشأ فــيــروس كــورونــا فــي مدينة 
امللتبسة  النظرة  الصينية. وتكررت  ووهان 
لــــدور املــنــظــمــة إثـــر تــمــريــرهــا أخــيــرًا »الــطــب 
الـــتـــقـــلـــيـــدي الـــصـــيـــنـــي« فــــي دلـــيـــل أصـــدرتـــه 

ألســالــيــب التصنيف الــدولــي لــألمــراض، ما 
بينهم مدير  دولــيــن،  مــثــل، بحسب خــبــراء 
ــال واألمـــــــــــراض الـــســـاريـــة«  ــ ــــصــ مـــعـــهـــد »األمــ
فـــي الـــدنـــمـــارك هــنــريــك هــــول، »انـــحـــرافـــا عن 
املمارسة العلمية والطب القائم«. في املقابل، 
عزز وصف الصينين خطوة املنظمة بأنها 
مخاوف  للصن«  عظيم  سياسي  »انتصار 
ــراف املــنــظــمــة عـــن مــســارهــا  الـــغـــرب مـــن انـــحـ
واقـــتـــرابـــهـــا أكـــثـــر مـــن الـــصـــن، مـــع تــرجــيــح 
امتالك الدولة الشيوعية نفوذًا كبيرًا فيها. 

بين الغرب والصين
ــــذت مـــخـــاوف الـــغـــرب فـــي االعـــتـــبـــار أن  وأخــ
»الطب الصيني البديل يجني سنويا نحو 
50 مليار دوالر، ما يحتم تزايد الشكوك في 
معايير تبني الصحة العاملية« له. لكن ذلك 
لــم يمنع تــوافــق الـــدول ســـواء تلك الراضية 
إعــادة  املــطــاف على  فــي نهاية  الصامتة  أو 
انـــتـــخـــاب غــيــبــريــســيــوس، وإســــقــــاط ورقــــة 
مــواجــهــتــه بــمــرشــح بـــديـــل انـــطـــالقـــا مـــن أن 
»الــعــالــم يعيش فــي أزمـــة كــبــيــرة ال يحتاج 

فيها إلى استبدال قيادة«. 
وكان غيبريسيوس نفسه قد تحدث عن هذا 
الواقع لدى تسويق ترشحه لوالية جديدة 
في نهاية العام املاضي، إذ أكد أنه لم ينته 
املنظمة للقضاء على  من مهمته في قيادة 
الجائحة الحالية، علما أن املتخصصة في 
التنفيذي  الرئيس  ونائبة  العاملية  الصحة 
أماندا  واشنطن  في  العاملية  التنمية  ملركز 
غـــالســـمـــان عــكــســت الـــفـــكـــرة ذاتـــهـــا بــقــولــهــا 
ملجلة »نايتشور« إن »أحدًا ال يغير القيادة 

أثناء الحرب«.
ــات املـــوجـــهـــة  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ والـــــالفـــــت أنــــــه رغــــــم االتـ

لــلــمــنــظــمــة بــمــحــابــاة الـــصـــن، بــســبــب عــدم 
تـــشـــددهـــا مــــع بـــكـــن أو انـــتـــقـــاد أســالــيــبــهــا 
الـــصـــارمـــة ملـــحـــاصـــرة كــــورونــــا فـــي بـــدايـــات 
بـــانـــتـــقـــادات صينية  الــتــفــشــي، اصـــطـــدمـــت 
وجهت إليها في نهاية العام املاضي بعدما 
بــأن الصن »يجب أن  صــرح غيبريسيوس 
تــســمــح بـــإجـــراء تــحــقــيــق عــمــيــق فـــي أصـــول 
ــيــــروس كـــــورونـــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك احــتــمــال  فــ
تصنيعه، وتــســّربــه مــن مــخــتــبــر«، وهـــو ما 

ظلت بكن تنفيه طوال الوقت. 
وفي وقت دخلت فيه البشرية عامها الثالث 
التقليل من  يمكن  كـــورونـــا، ال  مــع جــائــحــة 
جهود منظمة الصحة العاملية في مواجهة 
الجائحة، فهي لعبت منذ البداية دورًا مهما 
وقــادت جهودًا  العاملية حوله،  التوعية  في 
ذاتية وجماعية ملحاولة محاصرته ووضع 

برامج تعاون للقاح يمر عبر املنظمة. 

رؤية القائد
اكتشاف  الجائحة وبدء  انتشار  وفي ذروة 
ــدم تـــصـــوراتـــهـــا  ــقــ ــانــــت املـــنـــظـــمـــة تــ ــاح كــ ــقــ لــ
وتعالت  اللقاح.  تــوزيــع  حــول  وتوصياتها 
مـــع ظـــهـــور مـــتـــحـــّوراتـــه الـــكـــثـــيـــرة، وآخـــرهـــا 
»أومـــيـــكـــرون« فــي نــهــايــة نــوفــمــيــر/ تشرين 
ــادات وجـــهـــهـــا  الـــــثـــــانـــــي املــــــــاضــــــــي، انـــــــتـــــــقـــــ
غــيــبــريــســيــوس نــفــســه »لــســيــاســات احــتــكــار 

اللقاح التي تمارسها الدول الثرية«. 
واعتبرت املنظمة أن »األنانية القومية التي 
على  والتركيز  اللقاح،  تكديس  في  تمارس 
تــلــقــيــح شــعــوب دول الــشــمــال الـــثـــري وتـــرك 
تطعيم  على  قـــدرة  دون  مــن  النامية  الـــدول 

شعوبها لن تضع حدًا للجائحة«. 
التي  غيبريسيوس  تصريحات  أبـــرز  ومــن 

ــادة انــتــخــابــه قــولــه:  ــ قــدمــهــا ضــمــن مــلــف إعـ
للبعض،  بالنسبة  الصحة  ليست  »رؤيتنا 
ــيـــاء والـــفـــقـــراء  ــنـ بـــل الــصــحــة لــلــجــمــيــع: األغـ
والــــقــــادرون وذوو اإلعــــاقــــات وكـــبـــار الــســن 
والشباب وأولئك الذين يعيشون في الحضر 
فالصحة  والالجئون.  واملواطنون  والريف، 
للجميع في كل مكان«.  ويرى مدير الصحة 
العاملية في مجلس العالقات الخارجية في 
واشنطن توم بوليكي أن »املنظمة في عهدة 
الــرجــل الــقــوي غــيــبــريــســيــوس الــــذي أحــدث 
فرقا في مواجهة كورونا. وقد تحدثت إليه 
بعبارات قوية عن حاجة الدول التباع نهج 

أكثر إنصافا في توزيع اللقاحات«. 
ــون فــــــي املــــجــــلــــس بــــقــــدرة  ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ وأشــــــــــــاد بـ
األعــضــاء  الـــدول  إقــنــاع  على  غيبريسيوس 
 فــــــي مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الــــعــــاملــــيــــة الــــبــــالــــغ 
فــي  ــدمـــــا  ــ قـ ــي  ــاملــــضــ بــ عــــــددهــــــا 194 دولـــــــــة 
قد  والتي  الــوبــاء،  باتفاق  الخاصة   الخطط 
تـــحـــدد كــيــفــيــة اســتــجــابــة الـــبـــلـــدان لتفشي 

األمراض في املستقبل.

تحقيق

بغداد ـ كرم سعدي

مـــا زالــــت املــــوروثــــات الــقــبــلــيــة واملــفــاهــيــم 
األسر  الكثير من  الخاطئة تسيطر على 
الــعــراقــيــة حــتــى يــومــنــا هــــذا، مـــن بينها 
ــن املـــــيـــــراث، إذ يـــرى  ــان الـــنـــســـاء مــ ــرمــ حــ
األشـــقـــاء الـــذكـــور أنــــه ال نــصــيــب لــلــمــرأة 
 لــلــذكــور 

ّ
فــي مــيــراث الــوالــديــن وهـــو حـــق

فـــقـــط، وخـــصـــوصـــا إذا كـــانـــت مــتــزوجــة، 
النساء  عليه  ما تحصل  أن  اعتبار  على 
سيذهب إلى الغريب أي الزوج. كما ترى 
ــرأة بحقها  ــ املـ  مــطــالــبــة 

ّ
ــر أن بــعــض األســ

من أمــوال والدها أو والدتها أمر معيب 
لألسرة ولسمعة األولى.  

وإن لوحظ خالل السنوات األخيرة نيل 
نساء حقوقهن في امليراث في ظل التمدن 
وإندماجهن في سوق العمل ونضالهن، 
إال أن كثيرات ما زلن محرومات من هذا 
الــحــق وخــاضــعــات لــلــســلــطــة الــذكــوريــة، 
وخصوصا في املجتمعات القبلية التي 

تعرف بكونها قاسية.
ويـــقـــول عــضــو مــجــلــس شـــيـــوخ عــشــائــر 
بغداد عبد العظيم الكربولي لـ »العربي 
مــن  ــاء  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ إن »حـــــــرمـــــــان  الـــــجـــــديـــــد« 
اإلرث تــراجــع بــاملــقــارنــة مــع زمـــن آبائنا 
بن  كبير، وخصوصا  بشكل  وأجــدادنــا 
سكان األرياف والبادية«. يضيف: »يرى 
للمرأة في الحصول  أنــه ال حق  البعض 
على امليراث. وعلى الرغم من هذا، كانت 
عـــائـــالت تــلــتــزم بـــهـــذا الـــعـــرف املـــتـــوارث 
ــديـــن  )الـ الــــشــــرع  بــحــســب  وتـــــــوزع اإلرث 

اإلسالمي(«.
العشائر   »شيوخ 

ّ
أن الكربولي  ويوضح 

اليوم أكثر بعدًا عن التقاليد التي تخالف 
الشريعة. وأرى أن املجتمع القبلي شهد 
ثورة ثقافية كبيرة. وال أعرف شيخ قبيلة 
أفـــراد قبيلته  أحــد  أن يظلم  الــيــوم يقبل 
الــنــســاء ومــخــالــفــة الـــشـــرع، بــل جميعهم 
ثّم  أواًل  الــشــرع  إلــى  باللجوء  ينصحون 
العرف القبلي«. يضيف: »ال يمكن فرض 
الــجــمــيــع إذ مــا زال البعض  الــــرأي عــلــى 
إلى  ويشير  الــقــبــلــي«.  بــالــعــرف  متمسكا 
أن بعض العائالت تحرم املرأة من اإلرث 
أنـــه يتوقع  الــعــقــار. إال  بـــاملـــال أو  طــمــعــا 
انتهاء هــذا األمــر خــالل السنوات املقبلة 

 تطور وعي املرأة واملجتمع.  
ّ

في ظل
ــــك، تـــولـــي الــكــثــيــر مـــن الــعــائــالت  إلــــى ذلـ
أهـــمـــيـــة لـــلـــذكـــور فــــي املـــنـــاطـــق الــريــفــيــة 
وخــــصــــوصــــا فـــــي مــــحــــافــــظــــات جـــنـــوب 
ــذي  ــ ــــالد، األمــــــــر الـ ــبــ ــ ــ ــال وغــــــــرب ال ــ ــمـ ــ وشـ
الصمت.  على  مرغمات  كثيرات  يجعل 
ــيـــري لـ  ــزهـ وتـــقـــول املــحــامــيــة فــاطــمــة الـ
»العربي الجديد« إنها لن تقف مكتوفة 
الــيــديــن أمـــام أي قضية مــن هــذا الــنــوع، 
وســـتـــدافـــع عـــن الــضــحــيــة أمــــام الــقــضــاء 
لم  أنــهــا  إلــى  تشر  وإن  لجلب حقوقها، 
تتقدم بشكوى للدفاع عن حق والدتها 
املـــســـلـــوب. وتـــوضـــح: »لــــم نــســتــغــرب أن 
يحرم أخوالي والدتي وخاالتي من إرث 
والــدهــم وهــي 7 أراض زراعــيــة تتجاوز 
مــســاحــتــهــا األلـــــف دونـــــم فـــي مــحــافــظــة 
ذي قـــار جــنــوبــي الـــعـــراق. كــمــا أن موقع 
بــعــضــهــا يـــعـــد مـــمـــيـــزًا. وتــــقــــدر كــلــفــتــهــا 
بنحو تسعمائة مليون دينار )أكثر من 
ألـــف دوالر(. حـــدث ذلـــك مــنــذ نحو   600
ــــدرك أن هــــذا غير  ــنــا نـ

ّ
ثـــالثـــة أعــــــوام. كــل

جائز لكن والـــدّي اخــتــارا الصمت علما 
ه ال يمكن تجاوز بعض 

ّ
أنهما يدركان أن

التقاليد. لذلك، ليس بيدي أية حيلة«.
ــد خــــــالف بـــــن والـــــــــدة فــاطــمــة  وال يــــوجــ
وأشــقــائــهــا، بــل إن الــعــالقــات والـــزيـــارات 

مــســتــمــرة. لــكــن لــيــســت جــمــيــع الـــحـــاالت 
لــحــقــوق  ــنـــاك ســلــبــا  مــتــشــابــهــة إذ إن هـ
أنهن  كما  وبــالــقــوة،  عنهن  رغما  النساء 
يــخــشــن الــتــقــدم بــشــكــوى لــــدى الــقــضــاء 
خــوفــا مـــن عــاقــبــة أشــــد وأقـــســـى قـــد تقع 

عليهن«.
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول شــيــريــن حــمــة كــريــم 
ــديـــد« إن حــصــتــهــا من  ــربـــي الـــجـ ــعـ لــــ »الـ
مــيــراث والــدتــهــا كــانــت تــقــدر بنحو 200 
ألف دوالر، هي التي كانت تملك مزرعة 
وثالث دور ومحال تجارية وقطيعا من 
األغنام واألبقار. شيرين التي تسكن مع 
أسرتها في منزل متواضع في محافظة 
ــــول  ــي الـــــبـــــالد، تــــعــــود أصـ ــرقــ ــــى شــ ــالـ ــ ديـ
ــيـــل شــمــالــي  عــائــلــتــهــا إلــــى مــحــافــظــة أربـ
الـــرغـــم مـــن أن عشيرتها  ــراق. وعــلــى  ــعـ الـ
تلتزم بإعطاء األنثى حقوقها من امليراث 
ــم يــفــعــلــوا هــــــذا، عـــازيـــة  ــا لــ ــهـ لـــكـــن إخـــوتـ
الــقــوة«. تضيف:  »امتالكهم  إلــى  السبب 
»لـــدى إخــوتــي عــالقــات قــويــة مــع أجــهــزة 
 عن امتالكهم الجرأة لتنفيذ 

ً
األمن فضال

ــن خـــــالل مــوظــفــيــهــم  أي عـــمـــل مــســلــح مــ
الذين يعملون في مشاريعهم. هّددوني 
بخطف زوجي وأبنائي في حال لم أرض 
ـــدتــــي، لــكــن ليس  بــقــســمــتــي مـــن إرث والـ
التي  تقديراتهم  بل  الشرع  إلــى  استنادًا 

اقتصرت على نحو 35 ألف دوالر. لذلك، 
رضــيــت بــمــا قــســمــه لـــي أخـــوتـــي حــفــاظــا 

على سالمة زوجي وأوالدي«.
مـــن جــهــتــه، يـــوضـــح عــضــو رابـــطـــة أئــمــة 
النعيمي  أحمد  الشيخ  الــعــراق  وخطباء 
أن رأي الــشــرع »واضــــح وجــلــي« فــي ما 
وإعــطــاء حقوق  املــيــراث  بتقسيم  يتعلق 
ــثــــى، لــكــن يــصــعــب تــطــبــيــقــه أحــيــانــا  األنــ
بـــســـبـــب الـــفـــســـاد الـــحـــكـــومـــي. ويــــقــــول لـــ 
القبلية  »الــنــزعــة  إن  الــجــديــد«  »الــعــربــي 
الــجــاهــلــيــة يــمــكــن أن تــعــود فــي ظــل عــدم 
ــــود مــظــلــة قــانــونــيــة رســمــيــة تحمي  وجـ
ــتــــي شــرعــتــهــا  ــيــــة الــ الــــقــــوانــــن اإلنــــســــانــ
ــة، وهــــــي مــشــكــلــة  ــاويــ ــمــ ــســ ــات الــ ــ ــانـ ــ ــديـ ــ الـ
مــن  بـــعـــض  إن  إذ  الــــــعــــــراق.  يـــواجـــهـــهـــا 
بالفساد  الحقوق يستظلون  يغتصبون 

الحكومي«.
يــضــيــف أنــــه فـــي أحـــيـــان كـــثـــيـــرة، يعجز 
أصــحــاب الــحــقــوق املــســلــوبــة عــن التقدم 
ــادة حــقــوقــهــم نــتــيــجــة  ــعـ ــتـ ــاوى السـ ــدعــ بــ
الــفــســاد املــســتــشــري فــي مــفــاصــل الــدولــة 
وسطوة السالح«، مشيرًا إلى أن »كثيرين 
يتنازلون عن حقوقهم أو يتراجعون عن 
تهديدهم.  بسبب  املحاكم  في  الشكاوى 
اليوم يملك  والجميع يعلم أن من يهدد 

قوة التنفيذ من دون أن يحاسب«.

عراقيات يُحرمن من الميراث

ترفض الصمت )مرتضى السوداني/ األناضول(

مطالبة بحقوق مسلوبة )أحمد الربيعي/ فرانس برس(

غيبريسيوس مستمر في قيادة الحرب العالمية على كورونا )فابريس كوفريني/ فرانس برس(

50 مليارًا
األرباح بالدوالر للطب الصيني 

البديل الذي تتهم الصحة العالمية 
بتبنيه لمحاباة بكين

تدفع التقاليد 
المتوارثة بعض 

العائالت إلى حرمان 
النساء من الميراث 

حتى اليوم، وإن 
بدأت كثيرات برفع 

الصوت عاليًا

تأثر سكان مخيم 
الرشيدية لالجئين 

الفلسطينيين في مدينة 
صور جنوب لبنان باألزمة 
االقتصادية لدرجة أنهم 

باتوا يترحمون على 
مقولة »العدس صحن 

الفقير«

فلسطينيو مخيم الرشيدية يشتهون »صحن الفقير«
تتجاوز نسبة 

البطالة في مخيم 
الرشيدية 70 في المائة

فرص العمل 
تضاءلت بعد األزمة 

االقتصادية في لبنان

صور ـ انتصار الدنان

الــتــي يعيشها  تضع األزمـــات االقــتــصــاديــة 
لبنان ويتأثر بها الالجئون الفلسطينيون، 
مخيم  ســكــان  غالبية  مستقبل  املــحــك  على 
جنوب  الفلسطينين  لــالجــئــن  الــرشــيــديــة 
مدينة صور، والذي يبعد نحو 13 كيلومترًا 
عن الحدود الفلسطينية - اللبنانية، ويعد 
أكــبــر مــخــيــمــات صــــور الــثــالثــة الــتــي تضم 

أيضا البص والبرج الشمالي. 
ــفــــاع سعر  فــقــبــل األزمـــــة االقـــتـــصـــاديـــة وارتــ
الــــدوالر، كــان غالبية شــبــاب املخيم  صــرف 
الـــزراعـــة والحمضيات  قــطــاع  فــي  يــعــمــلــون 
ــاع الــــبــــنــــاء، وهـــمـــا  ــطــ ــا قــ ــ ــــضـ تــــحــــديــــدًا، وأيـ
من  العاملة  الطبقة  أمــام  املتاحان  املجاالن 
سكانه. لكن فرص العمل تضاءلت تدريجا 
الكبرى من  النسبة  بعد األزمــة حتى باتت 
سكان املخيم عاطلة عن العمل، وكذلك األمر 
بالنسبة إلى املوظفن والعاملن في وكالة 
غــــوث وتــشــغــيــل الـــالجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 

)أونــــــروا( الــذيــن واجـــهـــوا مــشــكــلــة تقليص 
التمويل  انــعــدام  بسبب  خدماتها  الــوكــالــة 
الـــخـــارجـــي، ومــنــهــا وقــــف تــشــغــيــل الــعــمــال 
املياومن إال في حاالت الضرورة. وتتجاوز 
املــائــة، ما  البطالة فــي املخيم 70 فــي  نسبة 
الــهــجــرة إلى  ُكــثــرًا يــحــاولــون  يجعل شبابا 
تليق  أجــل توفير حياة كريمة  مــن  ــا  أوروبـ

بهم وبأسرهم.
وعن األزمة االقتصادية والحياة املعيشية، 
الجديد«:« ال  »العربي  لـ آمال  الالجئة  تقول 
يسمح الوضع الصحي لزوجي بالعمل في 
قطاع البناء، بعدما أصيب بجلطة في قدمه 
قبل خمس سنوات، ما يجعلني بال معيل، 
في وقت أقوم بتربية أربعة أوالد ال يزالون 
جميعهم فــي املــدرســة. وبعد مــرض زوجــي 
ــروا  ــ بــــت أتـــســـلـــم مـــســـاعـــدة غـــذائـــيـــة مــــن أونــ
لتلبية بعض متطلبات حياتنا. وال أخفي 
أنــنــي أشــعــر بــســعــادة كــبــيــرة حــن تصلني 
الغذائية.  املــســاعــدة  اســتــالم  رســالــة بموعد 
ــذي يــبــلــغ 15  ــ كـــذلـــك يــعــمــل ابـــنـــي الــكــبــيــر الـ

مــن بيتنا  فــي مقهى قريب  العمر  مــن  عاما 
خالل أيام العطل، ويختلف مدخوله املادي 

بحسب ما يمنحه الزبائن له«.
من جهته، يقول أبو هادي، وهو أب لولدين، 
ــن بـــلـــدة الـــخـــالـــصـــة بــفــلــســطــن  ــتـــحـــدر مــ ويـ
»العربي الجديد«:« قبل األزمة االقتصادية  لـ

ــــي مـــخـــيـــم الـــرشـــيـــديـــة  ــتــــي تـــقـــيـــم فـ ــال الــ ــيــ لــ
اللبنانية  الــجــامــعــة  فــي  تعليمها   مــتــابــعــة 
ــور، بــســبــب تـــوقـــف والـــدهـــا  الــــدولــــيــــة بــــصــ
عــن الــعــمــل فــي زراعـــة الــحــمــضــيــات، وتــقــول 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »خــســرت سنتن من  لـــ
عمري جــراء األزمــة االقتصادية في لبنان، 
أحببته  الــذي  الهندسة  اختصاص  وكذلك 

وأردت أن أحمل شهادته. 
وبعدما اضطررت إلى ترك الجامعة غّيرت 
وآدابها  اإلنكليزية  اللغة  إلــى  اختصاصي 
ــا فــــي الــجــامــعــة  ــهــ الــــتــــي الـــتـــحـــقـــت بــــدروســ
فــي صــيــدا، كما  الــخــامــس  الــفــرع  اللبنانية 
استطاعتي،  بقدر  أهلي  ألساعد  أعمل  بت 
وحــصــلــت عــلــى وظــيــفــة فــي مكتبة بمدينة 
أتــقــاضــى راتــبــا ال يكفي، لكنه  صــور حيث 

أفضل من ال شيء«.
وتـــقـــول الــحــاجــة أم أحــمــد الــبــالــغــة 70 من 
ــيـــم الــــرشــــيــــديــــة:   الــــعــــمــــر وتــــســــكــــن فـــــي مـــخـ
الخاصة  األدويــــة  أشــتــري  أن   »بـــات صعبا 
 بــــي والــــتــــي أتـــنـــاولـــهـــا بـــاســـتـــمـــرار مـــنـــذ أن 

املــســتــشــفــى قبل  أدخــلــتــنــي  أصــبــت بجلطة 
ســـتـــة أشــــهــــر، حـــيـــث أجــــريــــت عــمــلــيــة قــلــب 

مفتوح. 
ويـــتـــواجـــد بــعــض األدويــــــة الــتــي أتــنــاولــهــا 
دوريــا في عيادة األونــروا، لكنني مضطرة 
إلى شراء أدوية أخرى من الصيدلية. ولوال 
لي  ويــرســل  بريطانيا،  فــي  ابني يعيش  أن 
الـــدواء، علما  مصروفي ملا استطعت شــراء 
فـــي فلسطن  يــعــيــشــون  الـــذيـــن  أن أخـــوتـــي 
ــراء عــمــلــيــة الــقــلــب  ــ ــلـــوا لـــي تــكــالــيــف إجـ أرسـ

املفتوح«.
تــضــيــف: »صــــارت حــيــاتــنــا صــعــبــة جـــدًا في 
لبنان، ولم نعد نحتمل هذه املعاناة، فثمن 
كــل شــيء يــرتــفــع، ونــحــن نــحــرم أنفسنا من 
أشياء ضرورية كثيرة، علما أننا كنا نقول 
فــي الــســابــق: »املـــجـــدرة صــحــن الــفــقــيــر، لكن 
الـــيـــوم صــــار كــيــلــو الـــعـــدس بـــــ45 ألــــف لــيــرة 
الذي  العامل  أن  )نحو دوالريـــن(، ما يعني 
يستطيع  ال  يوميا  لــيــرة  ألــف   50 يتقاضى 

توفير العدس لعائلته«.

في لبنان، وأزمــة تفشي وبــاء كورونا كنت 
أعمل في زراعة الحمضيات، لكنني بال عمل 
منذ سنتن، لذا انتقلت للعيش مع والدتي 
في بيتها، إذ لم أعد أستطيع السكن وحدي، 

وتوفير ما نحتاجه من مأكل«.
فــي مكتب محامي في  يضيف: »أعــمــل اآلن 
أوراق وأخــتــمــهــا مقابل  أنــقــل  صـــور حــيــث 
عشرة آالف ليرة لبنانية )أقل نصف دوالر( 
عــــن كــــل مـــعـــامـــلـــة. وال يـــتـــجـــاوز مـــدخـــولـــي 
اليومي 50 ألف ليرة )2.1 دوالر(، علما أنني 

أعمل يومن في األسبوع فقط«.
ويــكــشــف أن ابـــنـــه الــصــغــيــر الــبــالــغ خمسة 
أشــهــر أصــيــب أخــيــرًا بــالــتــهــاب فــي الــصــدر، 
»فأدخلته مستشفى من خالل األونروا، لكن 
املمنوحة  الصحية  التغطية  مهلة  انــتــهــاء 
ــة مـــنـــعـــنـــي مـــــن تـــجـــديـــد  ــلـ لـــــه فـــــي يـــــــوم عـــطـ
فــتــرة إكــمــالــه الــعــالج، وحــتــم أن أخــرجــه من 
الـــدواء  لــه  املستشفى، علما أن أمــي اشــتــرت 

الذي كتبه الطبيب«.
ــة الــجــامــعــيــة  ــبـ ــالـ ــطـ أيــــضــــا، لــــم تـــســـتـــطـــع الـ

النسبة الكبرى من 
سكان المخيم 

عاطلة عن العمل 
)العربي الجديد(

Wednesday 26 January 2022 Wednesday 26 January 2022
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إطاللة بيضاء لـ»الصين الحمراء«
الشتاء األولمبي

كان الصينيون يأملون في 
أن تستقبل عاصمتهم بكني 

دورة األلعاب األوملبية الشتوية 
املقررة من 4 إلى 20 فبراير/شباط املقبل 

في ظروف أفضل تجّسد الهدف األول 
الستضافة أحد أهم األحداث الرياضية في 

العالم، واملتمثل في إظهار تطور املدينة 
املستضيفة والبالد عمومًا.

قبل أيام من افتتاح األلعاب، تظهر 
بوضوح ريبة السلطات من عدم رسم 

األلعاب الصورة الراقية املنشودة، فكل 
أنحاء البالد تعيش في ضغط التعامل 

بإجراءات مشددة جدًا مع أية إصابة 

بفيروس كورونا، مرصودة حتى في 
مدينة تبعد مئات من الكيلومترات عن 

موقع الدورة في بكني. والالفت أن حملة 
الصني الصارمة املستمرة منذ أسابيع 

ضد كورونا رفعت شعار »عدم التسامح 
مع الوباء« الذي ال يحبذه سياسيون في 

الغرب، باعتباره يعكس موقف الحكم 
الشيوعي املتسلط الذي تواجه ممارساته 

انتقادات منذ عهود.
 وبني املمارسات التي ركزت الدول 

الغربية عليها أخيرًا انتهاكات الصني 
 لحقوق اإلنسان عبر القمع في هونغ 

كونغ والتمييز الذي تتعرض له أقلية 

 األويغور املسلمة وغيرها. وجعل 
ذلك بعض هذه الدول، وبينها الواليات 

املتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا 
وبريطانيا، تعلن مقاطعة االستحقاق 

دبلوماسيًا، رغم أن املقاطعة الرياضية 
مستبعدة.

ط الدورة الضوء أيضًا على 
ّ
وستسل

عدم احتواء الصني التداعيات السلبية 
للتغيرات املناخية في العالم، علمًا أن بكني 

تعتبر بني أكثر مدن العالم استخدامًا 
للوقود األحفوري امللّوث للبيئة.

)العربي الجديد(
)Getty ،الصور: فرانس برس(

يتزلج على بحيرة مجّمدة في شينيانغ

 اللون األحمر يطغى في الحديقة األولمبية

يركضان داخل البرج األولمبي في بكين 

مسابقة قارب 
مزود بمزالج في 

شينيانغ

تعويذة األلعاب بيضاء وضخمة

حركات رياضية وسط الثلج 

مدينة بكين 
األولمبية وسط ضباب 

تلّوث الشتاء
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