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إندونيسيا :وفاة  19بمشاجرة وحريق في حانة
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باكستان :مسلحون يقتلون شرطيًا

ّ
قالت الشرطة إن  19شخصًا على األقــل لقوا حتفهم بعد إضــرام النار في حانة في إقليم بابوا
الغربية في إندونيسيا ُعقب شجار بني عصابات متنافسة من الشبان في املنطقة .وذكر مسؤول
ّ
في الشرطة أن شخصًا قتل طعنًا في املشاجرة التي وقعت في الساعات األولــى من صباح يوم
الثالثاء قبل إشعال النار في املكان بينما حوصر  18في الداخل .وقال آدم إرويني ،املتحدث باسم
شرطة بابوا الغربية ،لقناة مترو التلفزيونية« :املشاجرات بني الشبان في املدن أمر طبيعي ،لكن،
ُ
ّ
(رويترز)
هذه هي املرة األولى التي تسبب فيها كل هذه الوفيات».

أطلق مسلحون النار وقتلوا شرطيًا باكستانيًا كان يوفر األمن لعمال تطعيم ضد شلل األطفال
في شمال غربي البالد ،يوم الثالثاء ،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 إطالق باكستان
(أسوشييتد برس)
حملة وطنية ملكافحة شلل األطفال.

 :2021أميركا أوقفت مليوني مهاجر
اتهم سياسيون فــي الـحــزب الجمهوري ،الرئيس
األميركي الديمقراطي جــو بــايــدن ونائبته كاماال
ه ــاري ــس ،بـخـلــق «أزمـ ــة إنـســانـيــة غـيــر مـسـبــوقــة»،
بـعــدمــا أظ ـه ــرت أرقـ ــام رسـمـيــة حـصـيـلــة قياسية
للمهاجرين الـسـ ّـريــن الــذيــن أوق ـفــوا على الـحــدود
الجنوبية مع املكسيك ،والتي ناهزت مليونني ،من
بينهم  180ألفًا في ديسمبر/كانون األول املاضي.
وأورد بيان أصــدره مكتب رئيسة اللجنة الوطنية

ل ـل ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري رونـ ـ ــا م ــاك ــدانـ ـي ــال« :خ ــال
فـتــرة حكمهم (الــديـمـقــراطـيــون) تــزدهــر عمليات
الـعـصــابــات وامل ـهــربــن ،فــي وق ــت يـعــانــي مسؤولو
ق ــوات حــرس ال ـحــدود وعـنــاصــره مــن اإلرهـ ــاق ،ما
يجعل مجتمعاتنا أقل أمنًا».
وكـ ــان ع ــدد امل ـهــاجــريــن ال ــواف ــدي ــن إل ــى ال ــوالي ــات
املتحدة انخفض بشكل ملحوظ مع بداية جائحة
كــورونــا فــي ربيع عــام  ،2020ثــم ارتـفــع فــي وقت

الح ــق مــن ال ـعــام ذاتـ ــه ،وب ـلــغ مـسـتــويــات قياسية
مع تولي بايدن الرئاسة في يناير/كانون الثاني
 ،2021حــن وعــد بتوفير معاملة أكثر إنسانية
للمهاجرين الذين تشجعوا على الهروب من الفقر
والعنف في بلدانهم.
وفيما درجــت الـعــادة أن يتراجع رقــم املهاجرين
الذين يحاولون العبور إلى الواليات املتحدة خالل
الصيف بسبب ال ـحــرارة املــرتـفـعــة ،أعلنت وزارة

األمـ ــن ال ــداخ ـل ــي األم ـيــرك ـيــة اعـ ـت ــراض ع ــدد غير
مـسـبــوق م ــن امل ـهــاجــريــن يـنــاهــز  200أل ــف على
الحدود في تموز/يوليو املاضي.
وك ــان ــت اإلدارة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ال ـحــال ـيــة ف ــي الـبـيــت
األب ـي ــض ق ــد وعـ ــدت ب ـعــدم إع ـ ــادة قـ ّـصــر يـصـلــون
بــا أول ـيــاء أم ــور ،فــي حــن لــم تـبــذل أي جـهــود في
الكونغرس إلصالح نظام الهجرة.
(فرانس برس)

(غييرمو أرياس /فرانس برس)

أفغانستان تواجه أزمة صحية

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ّ
ف ــي ظـ ــل امل ـت ـغ ـ ّـي ــرات ال ـس ـيــاس ـيــة واألم ـن ـيــة
ال ـتــي شـهــدتـ ّهــا أفـغــانـسـتــان خ ــال األشـهــر
املــاضـيــة ،تــأثــر قـطــاع الصحة بشكل كبير،
ولم تنأ عن التأثيرات السلبية أي شريحة من عامة
املواطنني .وانسحب األمر على الكثير من القطاعات
كاملستشفيات ،ما دفع بعضها في العاصمة كابول
إلى إغالق أبوابها.
وف ــي ك ــاب ــول ،أغ ـل ـقــت خ ـمــس مـسـتـشـفـيــات أبــواب ـهــا
بسبب الحالة املعيشية الصعبة وقلة عدد املرضى،
وهـ ــي امل ـس ـت ـش ـفــى األفـ ـغ ــان ــي األملـ ــانـ ــي ،ومـسـتـشـفــى
زونــدون ،ومستشفى رحيمي ،ومستشفى يونايتد،
ومستشفى بــوســت .كـمــا أغـلـقــت ع ـشــرات الـعـيــادات
أبوابها بسبب الوضع املعيشي.
وي ـقــول األم ــن ال ـعــام لـنـقــابــة أص ـحــاب املستشفيات
والـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــادات م ـح ـم ــد آصـ ـ ــف سـ ـمـ ـس ــور ،ل ــ«ال ـع ــرب ــي
الجديد»« :املستشفيات واملــراكــز الطبية بشكل عام
تــواجــه مشاكل كثيرة وقــد تــأثــرت بشكل سلبي من
جراء الحالة االقتصادية الهشة والضعيفة في البالد
الناتجة عن املتغيرات التي شهدتها خــال األشهر
األخيرة بعد سيطرة حركة طالبان على الحكم خالل
الصيف املاضي».
يضيف أن عدد املرضى تراجع إلى أبعد الحدود،
األم ــر ال ــذي انـعـكــس عـلــى املـسـتـشـفـيــات الـخــاصــة،

مشيرًا إلى أن «عشرات العيادات أغلقت أبوابها».
وبحسب مسؤول في العاصمة كابول ،يعمل 114
مستشفى خاص فيها.
من جهته ،يقول مسؤول تقديم الخدمات العامة في
وزارة الصحة األفغانية عبد الباري عمر ،لـ«العربي
الجديد»« :مشاكل القطاع الصحي كثيرة وفي ارتفاع
م ـط ــرد» ،مــؤك ـدًا أن الـسـبــب األس ــاس ــي وراء ذل ــك هو
«تجميد األصول األفغانية من قبل الواليات املتحدة
األميركية ،األمر الذي أثر سلبًا على جميع قطاعات
الحياة .كما أن املؤسسات املعنية أوقفت مشاريعها
ف ــي مـ ـج ــال ال ـص ـح ــة ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ض ــاع ــف م ـشــاكــل
ال ـق ـطــاع» ،ويـطــالــب املـجـتـمــع الــدولــي بـتـقــديــم الــدعــم
الالزم من أجل تحسني الحالة الصحية في البالد ،ألن
املواطن العادي ضحية ما يفرضه املجتمع الدولي
من قيود على حكومة «طالبان».
وال يتعلق األمر بمستشفيات العاصمة وحدها ،بل
يشمل الواليات األفغانية ،التي كان القطاع الصحي
ف ـي ـهــا ي ـعــانــي م ــن ج ـ ــراء ال ـت ـه ـم ـيــش امل ـس ـت ـمــر خــال
الـحـكــومــات املـتـعــاقـبــة فــي املــاضــي .وتـعــانــي الكثير
مــن املستشفيات فــي الــواليــات مــن نقص فــي الـكــادر
الطبي واألدوية واملعدات الطبية ،فيما أغلقت بعض
املستشفيات أبوابها.
وأغ ـلــق املـسـتـشـفــى ال ـخ ــاص ال ــذي يستقبل مــرضــى
ك ــوفـ ـي ــد 19-ف ــي م ــدي ـن ــة ت ــري ـن ـك ــوت ،ع ــاص ـم ــة والي ــة
أورزك ـ ـ ــان ال ـج ـنــوب ـيــة ،بـسـبــب م ـشــاكــل مــال ـيــة .وك ــان

املستشفى قــد بــدأ العمل فــي يناير /كــانــون الثاني
من العام املاضي نتيجة التعاون املنسق بني وزارة
الصحة وبعض املؤسسات الدولية .لكن بسبب توقف
أعمال تلك املؤسسات وعدم تمكن وزارة الصحة من
تقديم العون الالزم ،أغلق املستشفى أبوابه.
ويقول رئيس إدارة الصحة املحلية في الوالية محمد
ال ـلــه روح ــان ــي ،ل ــ«ال ـعــربــي ال ـجــديــد»« :املستشفيات
الخاصة املعنية باستقبال مرضى كــوفـيــد 19-على
وجــه الخصوص ،والقطاع الصحي في أفغانستان
ع ـلــى وج ــه ال ـع ـم ــوم ،ك ــان ــت تـتـلـقــى دع ــم املــؤس ـســات
الــدول ـيــة .وع ـنــدمــا أوق ـفــت دعـمـهــا ،تــوقــف عـمــل تلك
املستشفيات» ،مؤكدًا أن «جميع املستشفيات التي
كــانــت تـعــالــج مــرضــى ك ــوف ـي ــد 19-كــانــت عـلــى وشــك
االنهيار ،لكن األمم املتحدة بادرت بشكل عاجل إلى
تقديم املساعدات ،لتستمر املستشفيات في العمل،
باستثناء مستشفى ترينكوت الذي أغلق».
ويــؤكــد امل ـس ــؤول أن ــه بـسـبــب إغ ــاق املستشفيات،
يواجه سكان واليــة أورزك ــان مشاكل كبيرة ،إذ إن
جميع املـصــابــن بـكــوفـيــد 19-يــذهـبــون إلــى مدينة
قندهار إلجراء الفحوصات وتلقي العالج ،ويشير
إل ــى أن ــه ف ــي ه ــذه ال ــوالي ــة ال ـنــائ ـيــة ع ــدد كـبـيــر من
املــرضــى ،مـشــددًا على أن وزارة الصحة تعمل مع
املؤسسات املعنية ليزاول املستشفى عمله مجددًا
خ ــال ال ـع ــام الـ ـج ــاري ،كـمــا يــوضــح أن املستشفى
ال ـخــاص بـمــرضــى كــوف ـيــد 19-لـيــس الــوح ـيــد الــذي

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

أوق ــف عـمـلــه ،بــل أي ـضــا تــوقــف م ـشــروع مستشفى
كبير آخر في الوالية ذاتها ،والــذي أكمل مشروعه
بـنـسـبــة  85ف ــي امل ــائ ــة وه ــو أك ـب ــر مـسـتـشـفــى على
مستوى الــواليــة ،يضيف أن إدارة الصحة املحلية
وس ـك ــان ال ــوالي ــة ك ــان ــوا ي ـن ـت ـظــرون ب ـف ــارغ الـصـبــر
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
يـهــدد بتدني حــالــة املستشفى فــي الـقــريــب العاجل،
علمًا أنه املستشفى الوحيد في الوالية النائية.
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عراقيات يُحرمن من الميراث

في عالم الطغيان السياسي الذي يؤثر على أدنى شؤون
البشرية ،تنال منظمة الصحة العالمية حصتها من
مشاكسات الدول الكبرى .وهذه الحال رافقت أزمة
كورونا ،لكن أمينها العام «القوي» صمد

تدفع التقاليد
المتوارثة بعض
العائالت إلى حرمان
النساء من الميراث
حتى اليوم ،وإن
بدأت كثيرات برفع
الصوت عاليًا

حرب
كورونا
ناصر السهلي

كـ ّـرس املجلس التنفيذي ملنظمة
الصحة العاملية الخيار الدولي
املـحـســوم باختيار مــديــره العام
اإلثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسيوس
املرشح الوحيد لتولي والية ثانية تمتد 5
سنوات حتى عام  .2027جاء ذلك في اقتراع
ّ
سري أجري على هامش اجتماعات دورته
ال ــ 150املنعقدة حاليًا عبر تقنية االتصال
املرئي ،والــذي يسبق االنتخابات الرسمية
للمنصب املقررة في مايو /أيار املقبل.
وهـ ـ ـ ـك ـ ـ ــذا ت ـ ـت ـ ـجـ ــه األنـ ـ ـ ـ ـظ ـ ـ ـ ــار مـ ـ ـ ـج ـ ـ ــددًا إل ـ ــى
غ ـي ـب ــري ـس ـي ــوس ال ـ ـ ــذي ع ـ ــاش مـ ــع امل ـن ـظ ـمــة
فــي والي ـتــه األولـ ــى مـطـبــات ك ـث ـيــرة ،أهمها
بــالـتــأكـيــد ان ـف ـجــار أزمـ ــة جــائ ـحــة ك ــورون ــا،
والـتــوتــرات الـشــديــدة مــع الــواليــات املتحدة
تحديدًا ،التي انسحبت من عضوية املنظمة
خالل ذروة جائحة كورونا في مايو /أيار
 ،2020ب ـقــرار ات ـخــذه الــرئـيــس االـجـمـهــوري
ال ـســابــق دون ــال ــد ت ــرام ــب ،ق ـبــل أن يعيدها
الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن إلى
كنف املنظمة.
ومنذ أن أنشأتها األمــم املتحدة عام ،1948
ش ـهــدت منظمة الـصـحــة الـعــاملـيــة محطات
صـ ـع ــود وهـ ـ ـب ـ ــوط .وقـ ـ ــد اض ـط ـل ـع ــت بـ ــدور
كـبـيــر وم ـه ــم ف ــي مـكــافـحــة م ــرض ال ـج ــدري
فــي ستينيات ال ـقــرن الـعـشــريــن ،ثــم أعلنت
في تقرير أصــدرتــه عــام  1979عن نجاحها
فـ ــي الـ ـقـ ـض ــاء ع ـل ـي ــه ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ـ ــع دول
الـعــالــم ،لكنها لــم تسلم مــن ان ـت ـقــادات دول
عــدة ،والـتــي بلغت حــد اتهامها باالنحياز
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،وأهـ ـمـ ـه ــا ل ـل ـص ــن ب ـس ـب ــب مــا
وص ـف ــه س ـيــاس ـيــون أم ـيــرك ـيــون وغــرب ـيــون
بـ«التأخر في اإلبــاغ عن جائحة كورونا»
فــي ديـسـمـبــر /كــانــون األول  ،2019وال ــذي
ً
رب ــط أي ـضــا ف ــي ظ ــاه ــرة الف ـتــة أثـ ــارت ج ــدال
كبيرًا بـ«التاريخ الشيوعي» لألمني العام
غيبريسيوس.
تاريخ جدلي

ورغ ــم أن منظمة الصحة العاملية اعتبرت
ً
مثاال ناجحًا للتعاون الدولي في مواجهة
األمـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـ ـس ـ ــاري ـ ــة ،لـ ـك ــن تـ ـه ــم ال ـف ـس ــاد
والبيروقراطية واكبت املحطات التاريخية
لعملها .وهــي استهدفت بسلسلة فضائح
حول سوء اإلدارة والفساد في عهد أمينها
العام الياباني هيروشي ناكاجيما ،لكنها
استعادت سمعتها العاملية القوية في عهد
مــديــرت ـهــا ال ـعــامـ ّـة ال ـنــروج ـيــة غـ ــررو هــارلــم
برونتالند التي أثر توليها املنصب بدءًا من

بغداد ـ كرم سعدي

الصحة
العالمية
ال تغير القائد
غيبريسيوس

مايو /أيار  1988في أولوية مواجهة جائحة
«سارس» التي حوصرت ُ
ومنع تحولها إلى
وباء عاملي .وتجاوزت إنجازات برونتالند
إص ــاح املـنـظـمــة واس ـت ـع ــادة مـكــانـتـهــا إلــى
طــرح تفكير جديد ربــط الصحة باألوضاع
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة لـ ـلـ ـبـ ـش ــر ،وتـ ـبـ ـن ــي م ـح ــارب ــة
الـعـنــف خـصــوصــا ضــد الـنـســاء باعتبارها
قضية صحة عــاملـيــة .وامتلكت برونتالند
كــاريــزمــا خــاصــة سـمـحــت لـهــا ب ــأن تـجــوب
الـعــالــم للتبشير بـ ــأدوار جــديــدة للمنظمة
شملت أيـضــا إدخ ــال وق ــف الـتــدخــن كجزء
م ــن ال ـت ـع ـل ـيــم واإلقـ ـ ـن ـ ــاع .وج ـل ـب ــت ال ـب ــرام ــج
الـتــي نفذتها ل ــدى شغلها منصبها خــال
واليتني حتى عام  ،2003مزيدًا من االعتراف
ال ــدول ــي ب ـصــواب سـيــاســاتـهــا فــي مــواجـهــة
«س ــارس» ومحاصرته ،قبل أن يخلفها لي
جونغ ووك ،الذي توفي بجلطة دماغية علم

 ،2006ثــم الـســويــدي أن ــدرس نــوردس ـتــروم.
وفيما استخدمت الصحة العاملية أدوات
بسيطة ،مثل االخـتـبــار واكـتـشــاف العدوى
وال ـع ــزل لـلـقـضــاء عـلــى «س ـ ــارس» ،لــم تنفع
اآلليات ذاتها في محاصرة فيروس كورونا
الـحــالــي ،مــا ض ــرب سمعتها م ـجــددًا ،علمًا
أنها عرفت نوعًا مــن االنتكاسة حــن ظهر
ف ـيــروس «أنـفـلــونــزا الـخـنــازيــر» ع ــام ،2009
وات ـه ـمــت بـ ــ«ص ــرف وت ـبــذيــر أم ـ ــوال ل ـشــراء
لقاحات ال حاجة لها ،تحت غطاء التهويل
واملـبــالـغــة فــي تقدير خ ـطــره» .وتــرافــق ذلك
م ــع أزمـ ــة مــال ـيــة ك ـب ـيــرة نـتـجــت ع ــن خفض
دول ع ـ ــدة م ـســاه ـمــات ـهــا ف ــي امل ـن ـظ ـم ــة ،مــا
ضرب صدقيتها ،ثم ساءت األمور أكثر مع
تفشي فـيــروس «إي ـبــوال» فــي غــرب أفريقيا
ع ــام  ،2014ح ــن وج ـ ّـه ــت ان ـت ـق ــادات ح ــادة
لجهود املنظمة «القليلة واملـتــأخــرة ج ـدًا».
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«جرس اإلنذار» المتأخر

وم ــع ت ـحـ ّـول ف ـيــروس ك ــورون ــا إل ــى جائحة
عاملية بحلول ربيع  ،2020انتقدت دول عدة
العالقة امللتبسة بني منظمة الصحة العاملية
وال ـ ـصـ ــن ،خ ـص ــوص ــا أن «غ ـي ـبــري ـس ـيــوس
زار بـكــن فــي نـهــايــة  ،2019لكنه تــأخــر في
دق جــرس اإلنـ ــذار» .وب ــدأت هــذه ال ــدول في
الـبـحــث عــن بــديــل لـغـيـبــريـسـيــوس ،قـبــل أن
تـتــراجــع أخ ـي ـرًا وت ـخ ـتــاره املــرشــح الــوحـيــد
ملنصب األمني العام.
وفــي إطــار الشكوك بشأن الــروابــط الوثيقة
بــن الصحة العاملية والـصــن ،اتـهــم الغرب
املنظمة بعدم إجراء تحقيق متكامل ومثالي
فــي شــأن منشأ فـيــروس كــورونــا فــي مدينة
ووهان الصينية .وتكررت النظرة امللتبسة
ل ــدور املـنـظـمــة إث ــر تـمــريــرهــا أخ ـي ـرًا «الـطــب
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ال ـص ـي ـن ــي» ف ــي دلـ ـي ــل أص ــدرت ــه

 50مليارًا

األرباح بالدوالر للطب الصيني
البديل الذي تتهم الصحة العالمية
بتبنيه لمحاباة بكين

ألســالـيــب التصنيف الــدولــي لــأمــراض ،ما
مـثــل ،بحسب خ ـبــراء دول ـيــن ،بينهم مدير
م ـع ـه ــد «األم ـ ـص ـ ــال واألم ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـس ــاري ــة»
ف ــي ال ــدن ـم ــارك هـنــريــك هـ ــول« ،ان ـح ــراف ــا عن
املمارسة العلمية والطب القائم» .في املقابل،
عزز وصف الصينيني خطوة املنظمة بأنها
«انتصار سياسي عظيم للصني» مخاوف
ال ـغ ــرب م ــن ان ـح ــراف املـنـظـمــة ع ــن مـســارهــا
واق ـت ــراب ـه ــا أك ـث ــر م ــن الـ ـص ــن ،م ــع تــرجـيــح
امتالك الدولة الشيوعية نفوذًا كبيرًا فيها.
بين الغرب والصين

وأخ ـ ــذت م ـخ ــاوف ال ـغ ــرب ف ــي االع ـت ـب ــار أن
«الطب الصيني البديل يجني سنويًا نحو
 50مليار دوالر ،ما يحتم تزايد الشكوك في
معايير تبني الصحة العاملية» له .لكن ذلك
لــم يمنع تــوافــق ال ــدول س ــواء تلك الراضية
أو الصامتة فــي نهاية املـطــاف على إعــادة
ان ـت ـخ ــاب غ ـي ـبــري ـس ـيــوس ،وإس ـ ـقـ ــاط ورق ــة
مــواج ـه ـتــه ب ـمــرشــح ب ــدي ــل ان ـط ــاق ــا م ــن أن
«الـعــالــم يعيش فــي أزم ــة كـبـيــرة 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
من مهمته في قيادة املنظمة للقضاء على
الجائحة الحالية ،علمًا أن املتخصصة في
الصحة العاملية ونائبة الرئيس التنفيذي
ملركز التنمية العاملية في واشنطن أماندا
غ ــاس ـم ــان ع ـك ـســت ال ـف ـك ــرة ذاتـ ـه ــا بـقــولـهــا
ملجلة «نايتشور» إن «أحدًا ال يغير القيادة
أثناء الحرب».
وال ـ ــاف ـ ــت أنـ ـ ــه رغـ ـ ــم االت ـ ـهـ ــامـ ــات امل ــوج ـه ــة

لـلـمـنـظـمــة ب ـم ـحــابــاة الـ ـص ــن ،ب ـس ـبــب عــدم
ت ـش ــدده ــا م ــع ب ـك ــن أو ان ـت ـق ــاد أســالـيـبـهــا
ال ـص ــارم ــة مل ـح ــاص ــرة ك ــورون ــا ف ــي ب ــداي ــات
ال ـت ـف ـشــي ،اص ـط ــدم ــت ب ــان ـت ـق ــادات صينية
وجهت إليها في نهاية العام املاضي بعدما
صــرح غيبريسيوس بــأن الصني «يجب أن
تـسـمــح ب ــإج ــراء تـحـقـيــق عـمـيــق ف ــي أص ــول
فـ ـي ــروس ك ـ ــورون ـ ــا ،ب ـم ــا ف ــي ذل ـ ــك اح ـت ـمــال
تصنيعه ،وت ـسـ ّـربــه مــن مـخـتـبــر» ،وه ــو ما
ظلت بكني تنفيه طوال الوقت.
وفي وقت دخلت فيه البشرية عامها الثالث
مــع جــائـحــة ك ــورون ــا ،ال يمكن التقليل من
جهود منظمة الصحة العاملية في مواجهة
الجائحة ،فهي لعبت منذ البداية دورًا مهمًا
في التوعية العاملية حوله ،وقــادت جهودًا
ذاتية وجماعية ملحاولة محاصرته ووضع
برامج تعاون للقاح يمر عبر املنظمة.
رؤية القائد

وفي ذروة انتشار الجائحة وبدء اكتشاف
لـ ـق ــاح ك ــان ــت امل ـن ـظ ـم ــة تـ ـق ــدم ت ـص ــورات ـه ــا
وتوصياتها حــول تــوزيــع اللقاح .وتعالت
م ــع ظ ـه ــور م ـت ـح ـ ّـورات ــه ال ـك ـث ـي ــرة ،وآخ ــره ــا
«أوم ـي ـك ــرون» فــي نـهــايــة نــوفـمـيــر /تشرين
الـ ـ ـث ـ ــان ـ ــي املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،انـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادات وجـ ـهـ ـه ــا
غـيـبــريـسـيــوس نـفـســه «لـسـيــاســات احـتـكــار
اللقاح التي تمارسها الدول الثرية».
واعتبرت املنظمة أن «األنانية القومية التي
تمارس في تكديس اللقاح ،والتركيز على
تـلـقـيــح ش ـعــوب دول ال ـش ـمــال ال ـث ــري وت ــرك
ال ــدول النامية مــن دون ق ــدرة على تطعيم
شعوبها لن تضع حدًا للجائحة».
ومــن أب ــرز تصريحات غيبريسيوس التي

لم تسلم المنظمة
من انتقادات تتهمها
بالتسييس والمحاباة
ال يمكن التقليل من
جهود الصحة العالمية
في مواجهة كورونا
قــدمـهــا ضـمــن مـلــف إعـ ــادة انـتـخــابــه قــولــه:
«رؤيتنا ليست الصحة بالنسبة للبعض،
ب ــل ال ـص ـحــة ل ـل ـج ـم ـيــع :األغ ـن ـي ــاء وال ـف ـق ــراء
وال ـ ـقـ ــادرون وذوو اإلع ــاق ــات وك ـب ــار الـســن
والشباب وأولئك الذين يعيشون في الحضر
والريف ،واملواطنون والالجئون .فالصحة
للجميع في كل مكان» .ويرى مدير الصحة
العاملية في مجلس العالقات الخارجية في
واشنطن توم بوليكي أن «املنظمة في عهدة
الــرجــل ال ـقــوي غـيـبــريـسـيــوس ال ــذي أحــدث
فرقًا في مواجهة كورونا .وقد تحدثت إليه
بعبارات قوية عن حاجة الدول التباع نهج
أكثر إنصافًا في توزيع اللقاحات».
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــاد ب ـ ــاحـ ـ ـث ـ ــون فـ ـ ــي امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ب ـ ـقـ ــدرة
غيبريسيوس على إقـنــاع ال ــدول األعـضــاء
فـ ـ ــي مـ ـنـ ـظـ ـم ــة ال ـ ـص ـ ـحـ ــة ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة الـ ـب ــال ــغ
عـ ـ ــددهـ ـ ــا  194دول ـ ـ ـ ــة بـ ــامل ـ ـضـ ــي ق ـ ــدم ـ ــا فــي
الخطط الخاصة باتفاق الــوبــاء ،والتي قد
ت ـح ــدد كـيـفـيــة اس ـت ـجــابــة ال ـب ـل ــدان لتفشي
األمراض في املستقبل.

مــا زال ــت امل ــوروث ــات الـقـبـلـيــة واملـفــاهـيــم
الخاطئة تسيطر على الكثير من األسر
ال ـعــراق ـيــة حـتــى يــومـنــا هـ ــذا ،م ــن بينها
ح ــرم ــان الـ ـنـ ـس ــاء م ــن املـ ـ ـي ـ ــراث ،إذ ي ــرى
األشـ ـق ــاء ال ــذك ــور أن ــه ال نـصـيـ ّـب لـلـمــرأة
فــي م ـيــراث الــوالــديــن وه ــو ح ــق لـلــذكــور
ف ـق ــط ،وخ ـصــوصــا إذا ك ــان ــت م ـتــزوجــة،
على اعتبار أن ما تحصل عليه النساء
سيذهب إلى الغريب أي الزوج .كما ترى
ّ
بـعــض األس ــر أن مـطــالـبــة املـ ــرأة بحقها
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
ال ـحــق وخــاض ـعــات لـلـسـلـطــة الــذكــوريــة،
وخصوصًا في املجتمعات القبلية التي
تعرف بكونها قاسية.
ويـ ـق ــول ع ـضــو م ـج ـلــس ش ـي ــوخ عـشــائــر
بغداد عبد العظيم الكربولي لـ «العربي
الـ ـ ـج ـ ــدي ـ ــد» إن «ح ـ ـ ــرم ـ ـ ــان ال ـ ـن ـ ـسـ ــاء مــن
اإلرث تــراجــع بــاملـقــارنــة مــع زم ــن آبائنا
وأجــدادنــا بشكل كبير ،وخصوصًا بني
سكان األرياف والبادية» .يضيف« :يرى
البعض أنــه ال حق للمرأة في الحصول
على امليراث .وعلى الرغم من هذا ،كانت
ع ــائ ــات ت ـل ـتــزم ب ـه ــذا الـ ـع ــرف املـ ـت ــوارث
وت ـ ـ ــوزع اإلرث ب ـح ـســب الـ ـش ــرع (ال ــدي ــن
اإلسالمي)».
ّ
ويوضح الكربولي أن «شيوخ العشائر
اليوم أكثر بعدًا عن التقاليد التي تخالف
الشريعة .وأرى أن املجتمع القبلي شهد
ثورة ثقافية كبيرة .وال أعرف شيخ قبيلة
الـيــوم يقبل أن يظلم أحــد أف ــراد قبيلته
الـنـســاء ومـخــالـفــة ال ـش ــرع ،بــل جميعهم
ً
أوال ّ
ثم
ينصحون باللجوء إلــى الـشــرع
العرف القبلي» .يضيف« :ال يمكن فرض
الـ ــرأي عـلــى الـجـمـيــع إذ مــا زال البعض
متمسكًا بــالـعــرف الـقـبـلــي» .ويشير إلى
أن بعض العائالت تحرم املرأة من اإلرث
طـمـعــا ب ــامل ــال أو ال ـع ـقــار .إال أن ــه يتوقع
انتهاء هــذا األمــر خــال السنوات املقبلة
ّ
في ظل تطور وعي املرأة واملجتمع.
إل ــى ذلـ ــك ،ت ــول ــي الـكـثـيــر م ــن ال ـعــائــات
أه ـم ـي ــة ل ـل ــذك ــور ف ــي امل ـن ــاط ــق الــري ـف ـيــة
وخ ـ ـصـ ــوصـ ــا ف ـ ــي مـ ـح ــافـ ـظ ــات ج ـن ــوب
وش ـ ـمـ ــال وغـ ـ ـ ــرب ال ـ ـب ـ ــاد ،األمـ ـ ـ ــر الـ ــذي
يجعل كثيرات مرغمات على الصمت.
وتـ ـق ــول امل ـحــام ـيــة فــاط ـمــة ال ــزه ـي ــري لـ
«العربي الجديد» إنها لن تقف مكتوفة
الـيــديــن أم ــام أي قضية مــن هــذا الـنــوع،
وس ـت ــداف ــع ع ــن الـضـحـيــة أمـ ــام الـقـضــاء
لجلب حقوقها ،وإن تشر إلــى أنـهــا لم
تتقدم بشكوى للدفاع عن حق والدتها
امل ـس ـل ــوب .وت ــوض ــح« :ل ــم نـسـتـغــرب أن
يحرم أخوالي والدتي وخاالتي من إرث
والــدهــم وهــي  7أراض زراعـيــة تتجاوز
م ـســاح ـت ـهــا األل ـ ــف دون ـ ــم ف ــي مـحــافـظــة
ذي قــار جـنــوبــي ال ـعــراق .كـمــا أن موقع
ب ـع ـض ـهــا ي ـع ــد م ـم ـي ـزًا .وتـ ـق ــدر كـلـفـتـهــا
بنحو تسعمائة مليون دينار (أكثر من
 600أل ــف دوالر) .ح ــدث ذل ــك مـنــذ نحو
ّ
ث ــاث ــة أعـ ـ ــوام .كــل ـنــا نـ ــدرك أن ه ــذا غير
جائز لكن وال ـ ّ
ـدي اخـتــارا الصمت علمًا
ّ
أنهما يدركان أنه ال يمكن تجاوز بعض
التقاليد .لذلك ،ليس بيدي أية حيلة».
وال ي ــوج ــد خـ ـ ــاف بـ ــن وال ـ ـ ـ ــدة فــاط ـمــة
وأشـقــائـهــا ،بــل إن الـعــاقــات وال ــزي ــارات

م ـس ـت ـمــرة .ل ـكــن لـيـســت جـمـيــع ال ـح ــاالت
م ـت ـشــاب ـهــة إذ إن ه ـن ــاك س ـل ـبــا لـحـقــوق
النساء رغمًا عنهن وبــالـقــوة ،كما أنهن
يـخـشــن ال ـت ـقــدم ب ـش ـكــوى ل ــدى الـقـضــاء
خــوفــا م ــن عــاق ـبــة أش ــد وأق ـس ــى ق ــد تقع
عليهن».
م ــن جـهـتـهــا ،ت ـق ــول ش ـيــريــن ح ـمــة كــريــم
ل ـ ـ «ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» إن حـصـتـهــا من
مـيــراث والــدتـهــا كــانــت تـقــدر 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
ديـ ــالـ ــى ش ــرق ــي الـ ـ ـب ـ ــاد ،تـ ـع ــود أصـ ــول
عــائـلـتـهــا إل ــى مـحــافـظــة أرب ـي ــل شـمــالــي
ال ـع ــراق .وع ـلــى الــرغــم مــن أن عشيرتها
تلتزم بإعطاء األنثى حقوقها من امليراث
ل ـك ــن إخ ــوت ـه ــا ل ــم ي ـف ـع ـلــوا هـ ـ ــذا ،ع ــازي ــة
السبب إلــى «امتالكهم الـقــوة» .تضيف:
«ل ــدى إخــوتــي عــاقــات قــويــة مــع أجـهــزة
ً
األمن فضال عن امتالكهم الجرأة لتنفيذ
أي ع ـم ــل م ـس ـلــح م ــن خ ـ ــال مــوظـفـيـهــم
الذين يعملون في مشاريعهمّ .
هددوني
بخطف زوجي وأبنائي في حال لم أرض
بـقـسـمـتــي م ــن إرث وال ــدت ــي ،ل ـكــن ليس
استنادًا إلــى الشرع بل تقديراتهم التي

اقتصرت على نحو  35ألف دوالر .لذلك،
رض ـيــت بـمــا قـسـمــه ل ــي أخ ــوت ــي حـفــاظــا
على سالمة زوجي وأوالدي».
م ــن ج ـه ـتــه ،ي ــوض ــح ع ـضــو راب ـط ــة أئـمــة
وخطباء الـعــراق الشيخ أحمد النعيمي
أن رأي ال ـشــرع «واضـ ــح وج ـلــي» فــي ما
يتعلق بتقسيم املـيــراث وإعـطــاء حقوق
األنـ ـث ــى ،ل ـكــن ي ـص ـعــب تـطـبـيـقــه أح ـيــانــا
ب ـس ـبــب الـ ـفـ ـس ــاد ال ـح ـك ــوم ــي .وي ـ ـقـ ــول ل ـ
«ال ـعــربــي ال ـجــديــد» إن «ال ـنــزعــة القبلية
الـجــاهـلـيــة يـمـكــن أن ت ـعــود فــي ظــل عــدم
وجـ ــود مـظـلــة قــانــون ـيــة رس ـم ـيــة تحمي
ال ـ ـقـ ــوانـ ــن اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة الـ ـت ــي شــرع ـت ـهــا
الـ ــديـ ــانـ ــات الـ ـسـ ـم ــاوي ــة ،وهـ ـ ــي مـشـكـلــة
ي ــواجـ ـهـ ـه ــا ال ـ ـ ـعـ ـ ــراق .إذ إن بـ ـع ــض مــن
يغتصبون الحقوق يستظلون بالفساد
الحكومي».
ي ـض ـيــف أنـ ــه ف ــي أحـ ـي ــان ك ـث ـي ــرة ،يعجز
أص ـحــاب الـحـقــوق املـسـلــوبــة عــن التقدم
ب ــدع ــاوى الس ـت ـع ــادة ح ـقــوق ـهــم نـتـيـجــة
الـفـســاد املـسـتـشــري فــي مـفــاصــل الــدولــة
وسطوة السالح» ،مشيرًا إلى أن «كثيرين
يتنازلون عن حقوقهم أو يتراجعون عن
الشكاوى في املحاكم بسبب تهديدهم.
والجميع يعلم أن من يهدد اليوم يملك
قوة التنفيذ من دون أن يحاسب».

مطالبة بحقوق مسلوبة (أحمد الربيعي /فرانس برس)

ترفض الصمت (مرتضى السوداني /األناضول)

فلسطينيو مخيم الرشيدية يشتهون «صحن الفقير»
تأثر سكان مخيم
الرشيدية لالجئين
الفلسطينيين في مدينة
صور جنوب لبنان باألزمة
االقتصادية لدرجة أنهم
باتوا يترحمون على
مقولة «العدس صحن
الفقير»

النسبة الكبرى من
سكان المخيم
عاطلة عن العمل
(العربي الجديد)

صور ـ انتصار الدنان

تضع األزم ــات االقـتـصــاديــة الـتــي يعيشها
لبنان ويتأثر بها الالجئون الفلسطينيون،
على املـحــك مستقبل غالبية سـكــان مخيم
الــرشـيــديــة لــاجـئــن الفلسطينيني جنوب
مدينة صور ،والذي يبعد نحو  13كيلومترًا
عن الحدود الفلسطينية  -اللبنانية ،ويعد
أك ـبــر مـخـيـمــات ص ــور ال ـثــاثــة ال ـتــي تضم
أيضًا البص والبرج الشمالي.
فـقـبــل األزم ـ ــة االق ـت ـص ــادي ــة وارتـ ـف ــاع سعر
صــرف ال ــدوالر ،كــان غالبية شـبــاب املخيم
يـعـمـلــون فــي قـطــاع ال ــزراع ــة والحمضيات
ت ـ ـحـ ــدي ـ ـدًا ،وأي ـ ـضـ ــا ق ـ ـطـ ــاع ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء ،وه ـم ــا
املجاالن املتاحان أمــام الطبقة العاملة من
سكانه .لكن فرص العمل تضاءلت تدريجًا
بعد األزمــة حتى باتت النسبة الكبرى من
سكان املخيم عاطلة عن العمل ،وكذلك األمر
بالنسبة إلى املوظفني والعاملني في وكالة
غـ ــوث وت ـش ـغ ـيــل ال ــاج ـئ ــن الـفـلـسـطـيـنـيــن

(أونـ ـ ــروا) الــذيــن واج ـه ــوا مـشـكـلــة تقليص
الــوكــالــة خدماتها بسبب ان ـعــدام التمويل
ال ـخ ــارج ــي ،وم ـن ـهــا وق ــف تـشـغـيــل الـعـمــال
املياومني إال في حاالت الضرورة .وتتجاوز
نسبة البطالة فــي املخيم  70فــي املــائــة ،ما
ُ
يجعل شبابًا كـثـرًا يـحــاولــون الـهـجــرة إلى
أوروب ــا مــن أجــل توفير حياة كريمة تليق
بهم وبأسرهم.
وعن األزمة االقتصادية والحياة املعيشية،
تقول الالجئة آمال لـ«العربي الجديد» »:ال
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
ب ــت أت ـس ـل ــم م ـس ــاع ــدة غ ــذائ ـي ــة م ــن أون ـ ــروا
لتلبية بعض متطلبات حياتنا .وال أخفي
أنـنــي أشـعــر بـسـعــادة كـبـيــرة حــن تصلني
رســالــة بموعد اسـتــام املـســاعــدة الغذائية.
ك ــذل ــك يـعـمــل اب ـن ــي ال ـك ـب ـيــر ال ـ ــذي يـبـلــغ 15

تتجاوز نسبة
البطالة في مخيم
الرشيدية  70في المائة
فرص العمل
تضاءلت بعد األزمة
االقتصادية في لبنان
عامًا مــن العمر فــي مقهى قريب مــن بيتنا
خالل أيام العطل ،ويختلف مدخوله املادي
بحسب ما يمنحه الزبائن له».
من جهته ،يقول أبو هادي ،وهو أب لولدين،
وي ـت ـح ــدر م ــن بـ ـل ــدة ال ـخ ــال ـص ــة بـفـلـسـطــن
لـ«العربي الجديد» »:قبل األزمة االقتصادية

في لبنان ،وأزمــة تفشي وبــاء كورونا كنت
أعمل في زراعة الحمضيات ،لكنني بال عمل
منذ سنتني ،لذا انتقلت للعيش مع والدتي
في بيتها ،إذ لم أعد أستطيع السكن وحدي،
وتوفير ما نحتاجه من مأكل».
يضيف« :أعـمــل اآلن فــي مكتب محامي في
ص ــور حـيــث أن ـقــل أوراق وأخـتـمـهــا مقابل
عشرة آالف ليرة لبنانية (أقل نصف دوالر)
عـ ــن كـ ــل م ـع ــام ـل ــة .وال يـ ـتـ ـج ــاوز مــدخــولــي
اليومي  50ألف ليرة ( 2.1دوالر) ،علمًا أنني
أعمل يومني في األسبوع فقط».
وي ـك ـشــف أن اب ـن ــه الـصـغـيــر ال ـبــالــغ خمسة
أشـهــر أصـيــب أخ ـي ـرًا بــالـتـهــاب فــي الـصــدر،
«فأدخلته مستشفى من خالل األونروا ،لكن
انـتـهــاء مهلة التغطية الصحية املمنوحة
ل ـ ــه ف ـ ــي ي ـ ـ ــوم ع ـط ـل ــة م ـن ـع ـن ــي م ـ ــن ت ـج ــدي ــد
فـتــرة إكـمــالــه ال ـعــاج ،وحـتــم أن أخــرجــه من
املستشفى ،علمًا أن أمــي اشـتــرت لــه ال ــدواء
الذي كتبه الطبيب».
أي ـ ـضـ ــا ،لـ ــم ت ـس ـت ـط ــع ال ـط ــال ـب ــة ال ـجــام ـع ـيــة

لـ ـي ــال الـ ـت ــي ت ـق ـي ــم فـ ــي م ـخ ـي ــم ال ــرش ـي ــدي ــة
مـتــابـعــة تعليمها فــي الـجــامـعــة اللبنانية
ال ــدولـ ـي ــة بـ ـص ــور ،ب ـس ـبــب ت ــوق ــف وال ــده ــا
عــن الـعـمــل فــي زراع ــة الـحـمـضـيــات ،وتـقــول
لــ«الـعــربــي ال ـجــديــد»« :خ ـســرت سنتني من
عمري جــراء األزمــة االقتصادية في لبنان،
وكذلك اختصاص الهندسة الــذي أحببته
وأردت أن أحمل شهادته.
وبعدما اضطررت إلى ترك الجامعة ّ
غيرت
اختصاصي إلــى اللغة اإلنكليزية وآدابها
الـ ـت ــي ال ـت ـح ـق ــت ب ــدروسـ ـه ــا فـ ــي ال ـجــام ـعــة
اللبنانية الـفــرع الـخــامــس فــي صـيــدا ،كما
بت أعمل ألساعد أهلي بقدر استطاعتي،
وحـصـلــت عـلــى وظـيـفــة فــي مكتبة بمدينة
صــور حيث أتـقــاضــى راتـبــا ال يكفي ،لكنه
أفضل من ال شيء».
وت ـق ــول ال ـحــاجــة أم أح ـمــد ال ـبــال ـغــة  70من
الـ ـعـ ـم ــر وتـ ـسـ ـك ــن ف ـ ــي م ـخ ـي ــم ال ــرشـ ـي ــدي ــة:
«ب ــات صعبًا أن أش ـتــري األدويـ ــة الخاصة
ب ــي والـ ـت ــي أت ـن ــاول ـه ــا ب ــاس ـت ـم ــرار م ـن ــذ أن

أص ـبــت بجلطة أدخـلـتـنــي املـسـتـشـفــى قبل
س ـت ــة أش ـ ـهـ ــر ،ح ـي ــث أجـ ــريـ ــت ع ـم ـل ـيــة قـلــب
مفتوح.
وي ـت ــواج ــد ب ـعــض األدويـ ـ ــة ال ـتــي أتـنــاولـهــا
دوريــا في عيادة األونــروا ،لكنني مضطرة
إلى شراء أدوية أخرى من الصيدلية .ولوال
أن ابني يعيش فــي بريطانيا ،ويــرســل لي
مصروفي ملا استطعت شــراء ال ــدواء ،علمًا
أن أخ ــوت ــي ال ــذي ــن يـعـيـشــون ف ــي فلسطني
أرس ـل ــوا ل ــي تـكــالـيــف إجـ ــراء عـمـلـيــة الـقـلــب
املفتوح».
تـضـيــف« :صـ ــارت حـيــاتـنــا صـعـبــة ج ـدًا في
لبنان ،ولم نعد نحتمل هذه املعاناة ،فثمن
كــل شــيء يــرتـفــع ،ونـحــن نـحــرم أنفسنا من
أشياء ضرورية كثيرة ،علمًا أننا كنا نقول
فــي الـســابــق« :امل ـج ــدرة صـحــن الـفـقـيــر ،لكن
ال ـي ــوم ص ــار كـيـلــو ال ـع ــدس ب ـ ــ 45أل ــف لـيــرة
(نحو دوالري ــن) ،ما يعني أن العامل الذي
يتقاضى  50ألــف لـيــرة يوميًا ال يستطيع
توفير العدس لعائلته».
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مجتمع فالش

مدينة بكين
األولمبية وسط ضباب
تلوّ ث الشتاء

يركضان داخل البرج األولمبي في بكين

الشتاء األولمبي
إطاللة بيضاء لـ«الصين الحمراء»

كان الصينيون يأملون في
أن تستقبل عاصمتهم بكني
دورة األلعاب األوملبية الشتوية
املقررة من  4إلى  20فبراير/شباط املقبل
ّ
تجسد الهدف األول
في ظروف أفضل
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.
ّ
وستسلط الدورة الضوء أيضًا على
عدم احتواء الصني التداعيات السلبية
للتغيرات املناخية في العالم ،علمًا أن بكني
تعتبر بني أكثر مدن العالم استخدامًا
للوقود األحفوري ّ
امللوث للبيئة.
(العربي الجديد)
(الصور :فرانس برس)Getty ،

اللون األحمر يطغى في الحديقة األولمبية

تعويذة األلعاب بيضاء وضخمة

يتزلج على بحيرة مجمّ دة في شينيانغ
مسابقة قارب
مزود بمزالج في
شينيانغ

حركات رياضية وسط الثلج

