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{ الـــــقــــدس) ,أ ف ب) - أعـــــلـــــنت
إســــــرائــــــيل امـس األحـــــد أنّــــــهـــــا
ستحجب  150مليون شـيكل (نحو
 43مــــلــــيــــون دوالر) من عــــائـــدات
الـضـرائب الــتي جتـمـعــهـا لـصـالح
الـسـلطـة الـفلـسطـيـنيـة مـعتـبرة أنّ
ـــــــبــــــــلـغ يــــــــذهب إلـى عــــــــائالت ا
فــلــســطــيــنــيــ نــفــذوا اعــتـداءات
استـهدفـتها.ووصـفت وكالـة األنباء
الفـلسطـينـية الرسـمية "وفـا" القرار
بـأنّه "سـرقة جـديـدة" فيـمـا أدرجته
وزارة الدفاع اإلسرائيـلية في خانة

"التجميد".
وقــالت وزارة الــدفــاع في بــيــان إنّ
ـصــغـر صـادق "اجملــلس الـوزاري ا

5Łb×²*« „uKÝ w

ÊU e « ≠ ÊbM

ــكن بــنــظـــرة عــلى الــعــام  2019
الــــقـــــول انه كـــــان عــــام األحــــداث
ـنـطـقـة الـعـربـيـة من الـكـبـرى في ا
اجلــــزائــــر وحـــتـى الـــعــــراق وهي
األحـداث الـتي مـاتـزال تــداعـيـاتـهـا
ـا تـسلم مـتـواصـلـة حـتى اآلن ور

 2019ملفاتها إلى عامنا القادم.
وفـيه غـاب أو غُـيّب سـتـة حـكام عن
الــسـلــطـة بـيــنـهـم اجلـزائــري عـبـد
الـعـزيـز بـوتــفـلـيـقـة الـذي اسـتـقـال
بــــفـــعـل ضـــغـط الــــشـــارع وكــــذلك
السـوداني عمـر البـشيـر الذي عُزل
ايـــــضــــا بــــفــــعـل ضــــغط الــــثــــورة
السـودانية والـتونسي بـاجي قايد
ـوت ولم الــسـبــسي الــذي غــيـبـه ا
تـكن كل تـلـك الـتـغـيــيـرات لـتـحـدث
لــوال مــوجـــة االحــتــجــاجــات الــتي
اندلـعت في عدة دول عـربيـة آخرها
الـعـراق وفي نـفس الـعـام قـتـل أبو
بكـر البـغدادي زعيم تـنظـيم الدولة
اإلسالمـيـة في غـارة أمريـكـيـة على
مقر إقامته في إدلب السورية وفي
نهاية العام صـدرت أحكام قضائية
سـعــوديـة بــإعـدام خــمـســة لم تـتم
تـسـمـيـتـهم من الـضـالـع فـي قتل
الكاتب واإلعالمي الـسعودي جمال
خـــاشــقـــجي وهي األحـــكـــام الــتي
فـجـرت حـملـة تـشـكيك فـي نزاهـتـها
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2019 ـا يـصح الـقـول بـأن عـام  ر
كــان عـــام احـــتـــجــاجـــات الـــشــارع
العـربي الـتي انطـلقت من اجلـزائر
وحــتى الـعــراق مـرورا بــالـسـودان
ولــبـنـان ضـد األوضـاع احلـيـاتـيـة
حيث خرج اآلالف ومنظومة احلكم 
لـلشوارع مـطالـب بـالتـغيـير ففي
اجلزائر وفي الثـاني والعشرين من
شــــــبــــــاط/فـــــبــــــرايــــــر انـــــدلــــــعت
االحتجاجات الشعبية ضد العهدة

ــعــابــر اإلســرائــيــلــيــة بــاجتــاه وا
األســواق الــفــلــسـطــيــنــيــة. وتــنـقل
األمـوال في مــا بــعـد إلى الــسـلــطـة
الفـلـسـطـيـنـيـة.وكـانت إسـرائـيل قد
علقت في شبـاط/فبراير  2019دفع
جـزء من الـضرائـب. ورداً على ذلك
قـرر الـرئـيس الفـلـسـطيـني مـحـمود
عــبـاس رفض تـســلم أي مـدفـوعـات
ـا يـحـرم إسـرائـيـلـيـة مـنـقـوصـة 
ـاليـــــــ من إدارته مـن مـــــــئــــــات ا
الـــدوالرات.واضـــطـــرت الـــســـلـــطــة
الـفــلـسـطــيـنـيــة إثـر ذلك إلى فـرض
تــدابـيــر تـقـشــفـيــة حـيث خــفـضت
أجـــور مــوظـــفـــيـــهــا إلـى الــنـــصف

تقريبا.

عــلى طــلب وزيــر الــدفــاع نــفـتــالي
بينيت بـتجميد  150مليون شيكل
مـن الــــضـــــرائب الـــــتي تـــــدفع إلى
الـســلـطـة الـفــلـسـطـيــنـيـة".واضـاف
الية تعادل البيان انّ هذه القـيمة ا
ــبــالغ الــتي تــدفــعــهـا الــســلــطـة "ا
الــفــلــســطــيــنــيــة إلى اإلرهــابــيــ
ـــــــــصــــــــابـــــــــ وإلـى عـــــــــائالت ا
+الـــــشــــــهــــــداء+" في إشــــــارة إلى
فـسلـطـينـي نـفـذوا اعتـداءات ضد

. إسرائيلي
وجتـبي إسـرائيل لـصـالح السـلـطة
الـفـلـسطـيـنـيـة حوالي  190مـلـيون
دوالر شـهــريــا من الــضـرائـب عـلى
ــوانئ الــســـلع الــتـي تــمـــر عــبـــر ا

اخلــامـســة لـلــرئــيس عـبــد الـعــزيـز
بــوتـفــلـيــقـة الــذي حـكـم الـبالد من
أبـــريـل/نـــيــــســـان  1999لـــغــــايـــة
اســتــقــالـــته حتت ضــغط الــشــارع
واجليش في  2أبريل/نيسان وفي
 12كانون األول/ديسمبر أنتخب
عـبـد اجملـيد تـبـون رئـيـسا ثم رحل
قـــائــد أركـــان اجلــيش اجلـــزائــري
أحـــمـــد قـــايـــد صـــالح والـــذي قـــاد
ـرحـلــة االنـتــقـالـيــة في الـبالد في ا
الثالث والعشرين من كانون األول.
وفي احلادي عشر من نيسان2019
عــزل الـــرئـــيـس الــســـودانـي عـــمــر
البـشير بـعد أشـهر من احتـجاجات
الــشـــارع الــســوداني ضـــد حــكــمه
وكـانت االحـتجـاجـات في الـسودان
قـد انـدلـعت فـي ديـسمـبـر مـن الـعام
ـدن الـسـودانـيـة  2018لـتــعم كل ا
وتــتــواصـل حــتى إجــبــار الــقــوات
ـــســــلـــحـــة عـــلـى عـــزل الـــرئـــيس ا
السوداني والبدء في مـسار تغيير
باجتاه حـكم مدني ماتـزال فصولة

متواصلة حتى اآلن.
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وفي الـــــعــــراق انـــــدلــــعـت شــــرارة
االحـتـجـاجات الـشـعبـيـة مع مـطلع
شهر تشـرين األول مطالبة بـتغيير
الــطـــبــقـــة احلــاكـــمــة في الـــعــراق
والـنـظـام الـسـيـاسي الـذي يـسـتـنـد
إلى الـطـائـفيـة وهي االحـتـجـاجات
الـــتي أدت إلـى اســـتـــقــالـــة رئـــيس
هدي في 30 احلكومـة عادل عبـد ا
تشـرين الثـاني وماتـزال متـواصلة
حـتى اآلن بانـتـظار تـسـميـة رئيس
وزراء جـــــديـــــد لـــــلـــــبالد فـي وقت
يــطــالب فـيه احملــتــجـون بــتــغـيــيـر
شـامـل في مـنـظـومـة احلـكم.أمـا في
لبـنان فقـد كان الـسينـاريو مشـابها
بدرجـة كبيـرة للسـيناريـو العراقي
إذ انـطلـقت هـنـاك في السـابع عـشر
مـن تــــــشــــــرين األول/أكــــــتــــــوبـــــر

مـظاهـرات ضد الـطـبقـة السـياسـية
احلـاكـمة أدت إلـى استـقـالـة رئيس
الــوزراء ســعـــد احلــريــري في 29
تــشـــرين األول وتــكــلـــيف حــســان
دياب في  19كانون األول بتشكيل
حـكـومـة جـديـدة ومـا يـزال حـسـان
ديـاب يـســعى لـتــشـكـيل حــكـومـته
وسط مخـاوف من تأثـيرات كـبيرة
لـعــدم االسـتــقـرار الــسـيــاسي عـلى
االقـــتــصــاد الـــلــبــنـــاني عــلى وجه
اخلصوص.وبجانب التطور األكبر
نـطقة الذي شـهدته مـعظم أنحـاء ا
ــثال في احـتــجـاجـات الـعــربـيـة 
الشـارع كانت هـناك أحـداث أخرى

مـهـمة أثـارت ومـاتـزال تثـيـر الرأي
الـــعــام فـي هــذه الـــدول فـــفي عــام
 ?2019توفي الرئيس التونسي

الــبـاجي قــايـد الــسـبــسي عن عــمـر
ناهز  92عاما ثم فاز رجل القانون
ـسـتـقل قـيس سـعـيد الـدسـتـوري ا
بــرئـاسـة تـونـس بـنـسـبـة  %76من
األصـــوات أمـــام مــنـــافـــسه نـــبــيل
الـقـروي في  13تـشـرين األول.وفي
الـعام  2019أيـضـا شـهـدت مـصـر
اسـتـفـتـاء عـلى تـعـديالت دسـتـورية
مــثـيــرة لـلــجـدل في الــعــشـرين من
نيـسان/ أبـريل تتيح لـلرئـيس عبد
الفـتاح الـسيـسي البـقاء في احلكم

أحــكـــامــا بــاإلعــدام عــلى خــمــســة
متهمـ في قضية مـقتل الصحافي
ـعــارض جـمـال خــاشـقــجي بـعـد ا
ــة قــتــله أكــثــر مـن عــام عــلى جــر
داخل الــقـنــصـلــيـة الــسـعــوديـة في
كـنا إجمال ا لن يـكون  تركـيا.ر
ــنـطــقـة كل األحـداث الــتي مــرت بـا
الــعـربــيـة خـالل الـعـام  2019الـذي
ثل يـتهيـأ للـرحيل لـكن ما سـلف 
رصدا لـتلك األحداث األكـثر أهـمية
ــنــطــقــة في ذلك الــتي شــهــدتــهــا ا
الـعــام والـتي مـاتــزال تـداعـيــاتـهـا
ا حتـفل بـهـا أيـضا مـتـواصـلـة ور

أيام عامنا القادم 2020.  

s  …b¹bł m U³  V−% qOz«dÝ≈

WDK « v ≈ …bzUF « Vz«dC «

»UłU−²Š ∫ جانب من التظاهرات التي شهدتها اجلزائر

حـــتى الـــعــام 2030 وفي الـــســابع
عــشـر من حـزيـران /يــونـيـو تـوفي
ــصـري الـســابق مـحـمـد الـرئـيس ا
مــرسي أثـنـاء مـحـاكـمـته بـعـد ست
ســنــوات قـضــاهــا في الــســجن.في
السعـودية تعـرضت منشأة نـفطية
تابعة لشركـة أرامكو السعودية في
آب/ أغــسـطس  2019حلــريق إثـر
هجـوم تبنـاه احلوثيـون في اليمن
واتهـمت الرياض طـهران بـالوقوف
وراءه في زيـادة حلـدة الـتـوتـر ب
الـبــلـديـن ومع نـهــايـة الــعـام وفي
الثالث والعشرين من كانون األول/
ديسـمبر أصـدر القضـاء السعودي
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الشك بـأن اجلـرح عـمـيق ..والـغـصـة كـبــيـرة واآلمـال مـؤجـلـة والـقـوانـ مـعـطـلـة
ـنـال ....لكن عـلـينـا ونـحن نسـتـقبل عـامـنا اجلـديـد أن نتـسلح واحلـقوق بـعـيدة ا
بـالصـبر حـفـاظاً عـلى بلـدنا وشـعـبنـا وحفـاظاً عـلى بـقيـتنـا من الـتشـرذم والفـناء
تـالحقـة وعـصـفت بـنا دمـرة وأتـعـبـتنـا الـصـراعـات ا ..فـقـد أرهقـتـنـا احلـروب ا
ـتواليـة وأخذ الدهـر منـا كل مأخذ حـتى ألقانـا صرعى نـخور بدمـائنا األزمات ا
ونلعق جـراحنا وجنّـر أنفاسنـا بصعـوبة ..ولكن علـينا بـالصبر والـهدوء والترقب
واحلـذر ..فـمـايُـراد لـنـا ومـا يُـحـاك ضـدنـا من مـؤامـرات ودسـائس خـبـيـثـة تـكاد
السمـاوات يتفطرن منه وتخّر اجلـبال هدّا..وهذا يحّتم علـينا أن نتوحد والنتفرق
وأن نــصـون أنــفـسـنــا واليـعــتـدي بــعـضــنـا عـلـى بـعض .. فــبـالـرغـم من كل تـلك
السلـسلة الـطويلـة من األهوال والفـواجع والرزايا الـتي أبتلـينا بـها عقـوداً طويلة
ـا نحن ..فـقـد عـبرنـا األصـعب مـنـهـا وبـقي األسـهل عـليـنـا - إن شـاء الـله - طـا

تلك اليوم زمام التغيير بأيدنا ...
فالواجـب الوطني واألخالقي علينا جميعاً كأعالمي وتربوي وناشط ثقافي

ـريع - في منشـوراتنا وتـعليـقاتنا - وقادة مجـتمعـي أن الننـهار بهـذا الشكل ا
وعلـينـا أن نثق بـالله ربـنا ونـتوكل عـليه ونـكون صـفاً واحـداً وجبـهة واحـدة ضد
اإلرهاب وضـد كل من يتربص الشـر بنا وبوطـننا احلبـيب وأن نتساعـد ونتعاون
رضـى والـفقـراء وأهل ـد يـد الـعـون الى احملـتـاجـ وا ونـتـكـافل مع بـعـضـنـا و
العـفاف من بـني شعـبنـا وأهلـنا ..فـالعـراق الزال بخـير والزال محـتفـظاً بـوحدته
اجلغرافية من شماله إلى جنوبه وقد إنتصرنا على اإلرهاب ودحرناه وأخرجناه
من مدننـا العزيزة وأستعدنا حـدودنا الوطنية بفضل جيـشنا الباسل وتضحيات
حشدنـا الشـعبي ..كمـا والزال لدينـا ثمة أمل فـي تغيـير سيـاسي حقيـقي نُخرج
فيه الـفاسـدين من أروقـة احلكم ونـحرمـهم من السـيـطرة عـلى القـرار السـياسي
ـهـمـشـ ولـكن ـظـلـومـ وا ونـحـاسـبـهم أشـد احلـسـاب ونـعـيـد اإلعـتـبـار لـكل ا
بالـطرق السـلمية واحلـضارية ووفـق القانون والـدستور وأن النـتسبب بـالفوضى
واإلرتــبـاك وفـقـدان األمن وغــلق األسـواق وقـطع الـطــرق إلن الـشـعب ملّ من كل
ـظاهـر مرة أخرى مظـاهر الـعنف والقـوة وخرق الـقانـون واليريد أن تـرجع تلك ا

!!..
وأخــيـراً ... الــله الـله فـي الـدمــاء واألرواح ..الـله الــله في األعـراض واحلــرمـات
..الله الـله في أمن الناس وسالمتهم ..فال يـنبغي لنا أن نكـون سبباً إلثارة الف
واألحقـاد ...والجنعل من أحاديثنـا ومنشوراتنـا ومواضيعنا
وكالمـنـا وجـدالـنـا (ونـقـدنـا) حـطـبـاً يـزيـد الـنـار إشـتـعاالً

ويزيد حياتنا تعقيداً وبواراً ..!
السالم عـلى الـعـراق وأهـله الـكرام ..الـلّـهم أحـفظ بـلـدنا

العزيز وشعبنا الكر ..
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يرى علـماء النفس السلـوكيون كبافلوف وسـكنر وغيرهمـا ان لكل مثير لإلنسان
الئـمـة لـلـفـصـول مـثـيـر يـولد البـس ا أو احلـيـون استـجـابـة شـرطـيـة فـاخـتـيـار ا
البس استـجـابـة التـقـبل والـرضـا واالرتيـاح لـدى اآلخر فـالربـيع مـثال تالئـمة ا
البس اخلفـيفة ذوات األلوان البراقة وغير الغامضة عكس الشتاء الذي تالئمة ا
السمـيكة الغامقة وكذلك جسد اإلنسـان له لغته وكل حركة من أعضائه كالعيون
واأليدي والرأس مـثيرات تولد اسـتجابات سلـبية أو إيجابـية فاالبتسـامة الرقيقة
ـنـاسبـة عنـد التـحـدث هي مثـير يـولـد استـجابـة االرتـياح لـدى اخملاطب والـع ا
ـنـكـسـرة في الـتـحـدث مـثـيــر يـولـد عـدم الـرضـا واالرتـيـاح وهي مـؤشـر جتـعل ا
تحدث واخملاطب مثير تحدث وفن التقرب ب ا الشخص اخملاطب قليل الثقة با
ـتحـدث قريـبا من ودة بـينـهما  فكـلمـا كان الـشخص ا يولـد استـجابـة االلفـة وا
ودة الشـخص اخملاطب في أثناء اجللوس أو الوقوف ينعكس احلديث عليهما با
وااللفة ويـكون اكثر انتماء وحميمية بينهما وعلى العكس ح يكون احلديث ب
تحدث كحركة يديه أو رأسه أو كتفه شخص متباعدين  فحـركات الشخص ا
أو حــاجـبـيه كـلـهـا مـثــيـرات تـولـد اسـتـجـابـات إيــجـابـيـة لـدى اخملـاطب ان كـانت

هارات الشخصية: منسجمة مع حديثه يقول فليب روني في كتابه ا
(فاذا حكّ (( اإلنـسان )) أنفه أو مرر يديه على أذنـيه ساحباً إياهمـا بينما يقول
لك انه يفـهم ما تـريده فـهذا يـعني انه مـتحـيّر بـخصـوص ما تـقوله ومن احملـتمل
انه ال يـعلم مطـلقـاً ما تريـد منه أن يـفعله  ووضع الـيد أسفل األنف فـوق الشفة
الـعـلـيـا دليل أنـه يخـفي عـنك شـيـئـاً ويخـاف أن يـظـهـر منه) ص:  302والبـد من
اإلشارة إلى أن لـغة اجلـسد عـبارة عن كالم صـامت يخـفي وراءه معـاني عديدة
وان الـتـكــلف في حـركــات اجلـسـد فـي احلـديث يـولــد اسـتــجـابـة عــدم االرتـيـاح
ـتحـدث معه  وقـد أكد ـتـحدث وا والـتـقبل والـرضا لـلـحديث وتـقلـيل الـثقـة ب ا
الـقــرآن الـكــر ذلك فـقــال تـعـالـى : (وَاقْـصِـدْ فِـي مَـشْـيِكَ
وَاغْضُـضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَـصَوْتُ الْحَمِيرِ
) لــقـمـان :  19وقـال الــرسـول (ص) : ( ال حتــقـرَنَّ من
ـعروف شيئاً  ولـو ان تلقى أخاك بوجه طليق ) مسلم ا

والترمذي وابن ماجة .
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ال  أحد حلـد اآلن وال مـستـقبالً يـسـتطـيع الـقول أن الـتظـاهـرات احلالـية غـير
ـكن إنـكـار إحـتـجـاجـات حلـقـوق أسـاسـيـة وكل يـعـتـرف بـها مـشـروعـة وال 
ـانـيون وتـنفـيذيـون ومحـلـلون ومـواطنـون لكـنـهم إختـلفـوا على من ساسـة وبر
ــا فـيـهم ــسـؤولـيــة األكـبــر فـيـمــا وصل له الـعــراق رغم أقـرارهم  يـتــحـمل ا
ـواطن بأنه مسـؤول بدرجة مـا ألنه أما إنتـخب فاشالً أو لم يشـترك وفسح ا
اجملال لـلـفاسـدين بـالعـودة وكل األطراف اآلنـفـة متـفـقة عـلى حتـمـية احلـلول

وجة. ولكن هناك من يدفع للفوضى وخلط األوراق وركوب ا
 تعـتبـر جميع األطـراف أن التـظاهرات وسـيلـة سلمـية لـلضغط عـلى السـلطات
ومـة السلـمية وضمن الـسياقات لتـحقيق أهـداف جماعيـة وترهن النـجاح بد
القـانونية كي ال يُتاح لناقـد لفعل هنا وتصرف هنـاك أو هفوة تسمح للتدخل
ـقـراطـيـة وسـلمـيـة مـعـظم اخلـارجـي ولـكن ال تـخـلـو من أصـوات تـنـافي الـد
تـظـاهرين فـتـسعى بـكل الـوسائـل إلسقـاط النـظـام وبذلك إرتـفـعت أصوات ا
ـتـظـاهريـن والقـوات األمـنـيـة وأحرقت أزيـز الرصـاص وأزهـقت األرواح من ا

دارس. ؤسسات وأغلقت ا نازل وا مئات ا
ظاهـراً أن إتفـاق جمـيع األطراف عـلى تأيـيد التـظاهـر السـلمي واحلـفاظ على
ـثـابة جـسم غـريب في مـنظـومة النـظـام العـام والـنظـام الـسيـاسي الـذي هو 
أقلـيـميـة أسريـة ال تـبيح الـتعـدديـة بل النـظـام غريب عـلى مـجتـمع في ذاكرته
عوالـق شمولـية احلـكم وحتفـر في ذذاكرته مـبدأ الطـاعة بـدون نقـاش والقوة
عـلى تـطويـع الشـعب بـالـقـمع ومن ثم اإلحـتالل وذروة اإلرهـاب تـصـاعداً الى
نصرمة تسـاقط مئات آالف الضحايا وكأن عام 2014م وخالل الـسنوات ا
المح مـتعددة مؤطـرة بالدماء النـازفة وحتى األطفال وت أضحى  مشـهد ا
ما عـاد لديهم مـشاهد تـقطيع األجسـاد بشكل يـومي غريب على مـشاهداتهم
وبفـعل تضحيات جسيـمة خرج العراق من هاوية حرب أهـلية وطائفية كادت

حترق األخضر واليابس.
ـكن إقـتالعه بسـرعـة بل هنـاك أجـيال لم ـاضـية ال  ما صـنـعته الـسـنوات  ا
تعـاصر بعض األحـداث ورُسخت في أذهـانها مـفاهيم بـغطاء أنيـق ومحتوى
بركـان وقود حـريق وأصـيبت الـدولة الـقوى الـسيـاسيـة بعـدوى الطـموح لـلكم
تسلـق الي يجملون األخطاء ـتملق وا على حـساب النوع لذلك أحيطت با
ويـفـتـخـرون بـاخلطـيـئـة فـكـانوا بـيـئـة مـنـاسبـة سـاهـمت في حتـطـيم مـرتـكزات

الدولة.
إن الــدمـاء لم تــتـوقف الى الــيـوم ومــا يـزال الــقـاتل مــجـهــول مـنـذ عــقـود من
الزمـان مجهول من يسعى لـلفوضى ويراهن علـيها وفاسد ال يريد االصالح
الـسـلـمـيـة ومـنـتـعـ ال يـريـدون تـمـريـر االصالحـات الـتي  وردت في قـرارات

انية لتالحق إمتيازات وصفقات بعضهم. حكومية وبر
الرصـاصة من طرف ثالث يحاول حتويلها من سـلميتها الى دموية فكره من
شعـبية مـطلبـية ذات أسبـاب سياسـية الى مواجـهة مع القـوات األمنيـة والنيل
من تضـحيـاتهـا وإجنازاتـها الـتي رسمت بـسيـول الدمـاء من شـعبـية حـقيـقية
الى تطبيق ألجندات دولية الرصاصة من الذي يتنصل من مسؤولية مارسها
طـيـلـة سـنـوات وتـمـتع بـإمـتـيـازاتـهـا واآلن يـحـاول ركـوب مـوجـة الـتـظـاهـرات
والتـبـاكي عـلى مصـائب الـشـعب بيـنـمـا هو من مـصـائـبهم الـكُـبـرى فيـتـحدث
وينـسى أنه مُتظـاهر عليـه أيضاً رصاصـة من ال يريد اخلـير للعـراق ويعتاش
ــصـاحله الــشـخـصــيـة واحلــزبـيـة عــلى الـفــوضى الـتي تــتـيح 
إلرضـــاء أطـــراف دولـــيـــة يـــأكل من فـــتـــات مـــوائـــدهـــا
ـنظـومة الـدولية رصـاصة في قـلب عودة الـعراق الى ا
إليـقاف التـعاقـدات التي تـخلصه مـن الهيـمنـة األحادية
الـدولـيـة رصــاصـة كي يـكـون الــعـراق طـرف إلشـعـال

احلرب األهلية كي تمتد الى حروب أقليمية.

بغداد
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{ بـــــاريـس ا ف ب - تــــخـــــطــــو
ـيـكـانـيكـيـة خـطوات الـريـاضات ا
متسارعة نـحو خفض االنبعاثات
بهـدف احلـفـاظ على الـبـيئـة عـبر
ســلـــوك مــســار "أخـــضــر" في ظل
ـــنــاخ ي حلـــمــايـــة ا اجتـــاه عـــا
اكـتـسـبت زخـمـا في الـعـام 2019

ويتوقع أن تتعزز في .2020
انعكس هذا الـتسارع في مجاالت
مـــخـــتــــلـــفـــة: رفـع بـــطل الــــعـــالم
البريـطاني لويس هامـيلتون راية
السائق الصديق لـلبيئة وتسعى
الــفـــورمــوال واحــد إلى تـــقــلــيص
انـبـعـاثـات الـكـربـون بـحـلـول عـام
 .2030بـطولـة الـعالم لـ "فـورموال
إي" اخملــــصــــصـــة لــــلـــســــيـــارات
الـكهـربائـية تـستـقطب الـعديد من
الــصـــانــعـــ وبــطـــولــة الـــعــالم
لـــلــدراجـــات الــنـــاريـــة ســتـــطــلق
نـسخـتـهـا الكـهـربـائـية األولى في

2020.
ويقول فيليبي كالديرون الرئيس
السابق للمكسيك واحلالي للجنة
ـســتــدامـة الــبـيــئــة والــتـنــمــيــة ا
الـــــتـــــابـــــعـــــة لالحتـــــاد الـــــدولي
لـلــسـيــارات "فـيــا" أن "الـوســيـلـة
الـــوحـــيــدة الســـتـــمـــرار ريـــاضــة
السـيـارات والـسبـاقـات تـكمن في
مــراعـاة مـا يــجـري في الــعـالم. ال
ــــكـــنــــنـــا أن نــــواصل تــــلـــويث
(البـيـئـة) وكأن شـيـئـا لم يكن. في
حـــال أردنـــا أن جنـــذب األجـــيـــال
" الشابة يجب أن نكون مسؤول

حيال البيئة.
ـسـؤول عن الـلـجـنـة التي ويرى ا
ـصـدر أنـشــئت قـبل عــامـ ان "ا
الرئيـسي لهذه احلـركة هو ضغط
الرأي الـعام وخاصـة بعد مـؤتمر
ــنـــاخ الــدولـي في بـــاريس عــام ا
 "2015مــــتـــــابـــــعــــا "األقـــــطــــاب
ــؤثــرون وخــاصــة الــشــركــات ا
يـتحـملـون مسـؤوليـاتهم ولـكنهم
يدركون أيضـاً وجود تغير جذري
ــــســــتـــهــــلــــكـــ فـي خـــيــــارات ا
ويــــحــــاولــــون احلــــصــــول عــــلى
حصتهم في السوق من الشبان".
إحــدى أكـبــر الــدالالت عـلى تــبـدل
الــــــزمن حــــــصـــــلـت في  2018اذ
شـهــدت الـنــسـخــة الـســادسـة من
بــطــولــة الــعــالم لـ "فــورمــوال إي"

اخملـصـصــة لـلـسـيـارات األحـاديـة
ـئـة ـقـعـد الـكـهــربـائـيـة مـئـة بـا ا
مـشاركة قـياسـية مع  10صانع
بـــيـــنـــهـم أســـمـــاء كـــبـــيـــرة مـــثل
مـــــرســـــيــــــدس وبـــــورشه وأودي

ونيسان وبي أم دبليو.
WŁuK  WFLÝ

اني من جـهته اتـخـذ الصـانع األ
فـولكسـفاغن الـذي تلوثت سـمعته
ــســتـوى بــفــضــيــحــة الـتـالعب 
االنـبـعـاثـات من مـحـركـات الـديزل
ـتـحـدة لـســيـاراته في الـواليــات ا
األمـيـركـيـة خـطـوة مـهـمـة بـعـدما
أعـلن في تـشريـن الثـاني/نـوفمـبر
ـــاضي انــســحــابه من بــطــوالت ا

السيارات العاملة بالوقود.
بطل الـعالم لـلفـورموال واخد ست
مـــــرات الـــــبـــــريـــــطـــــاني لـــــويس
هـاميلـتون خالل مـؤتمـر صحافي
فـي ســاو بــاولــو الــبــرازيل عــلى
هـامش جـائــزة الـبـرازيل الـكـبـرى
في  17تـشــرين الـثـاني/نــوفـمـبـر

2019
ـثل له ـسـار أفـضل  وجـد هـذا ا

بـشـخص بـطل الـعـالم لـلـفـورموال
واحد ست مـرات هاميـلتون الذي
يـتغـنى بـحمالتـه حلمـايـة البـيـئة

واحليوانات منذ .2017
ـتوج في أثـار سـائق مـرسيـدس ا
 2019 بـــلــقــبه الــثـــالث تــوالــيــا
والــســـادس في مــســـيــرته جــدال
بـــعــــدمـــا انـــتـــقـــد عــــبـــر مـــواقع
ـــكـــثـــفــة الـــتـــواصل الـــزراعـــة ا
وكـلــفـتـهــا عـلى الـبــيـئـة لــيـقـابل
بـردود الالذعـة عـلى خـلـفـية دوره
السلبي في حماية البيئة بسبب
تعددة. هني ورحالته ا نشاطه ا
لـكن البـريطـاني قابل ذلك بـالقول
شـكلـة ليس "ان تـكون جـزءا من ا
األهـم بل ان تـــــكـــــون جـــــزءا من

احلل".
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لم يــنــحـــصــر الــتــوجـه الــبــيــئي
بــالـــســيــارات. وبــحـــسب رئــيس
االحتاد الدولي للدراجات النارية
جورج فـييـغاس تشـغل رياضات
احملـركـات دورا محـوريـا في عالم
الـيـوم "ولــهـذا الـسـبب عـلـيـنـا أن

هد الطريق".
أطـلق احتـاد الــدراجـات "فـيم" في
الـعام  2013بـرنـامـجـا لـلـتـوعـيـة
ـسـتــدامـة. وفي عـلى الــتـنــمـيــة ا
إطـاره ستـنظم بـطولـة للـدراجات
الكهربائية كبـطولة مساندة للفئة
ـشـاركة األولى "مـوتـو جي بي" 

صانع وحيد هو "إينيرجيكا".
ويـــوضح فـــيــــيـــغـــاس "هـــذه هي
الـطـريـقـة الـتي بـدأنـا من خاللـهـا
بـتـمـهـيد الـطـريق ولـكـننـا نـعـتـمد
كـــثــيــرا عــلى الــصــانــعــ الــذين
شـــرعــوا في تـــطــويــر مـــحــركــات
كهـربائيـة. لكنـنا نواجه مـشكلة ال
تــعــانـي مــنــهــا الــســيــارات: وزن

البطاريات".
سلـكت بـطوالت مـسارا كـهـربائـيا
بــــشــــكل تـــــدريــــجي في األعــــوام
ـاضـيــة: مـحـركــات هـجــيـنـة في ا
الـفـورموال واحـد مـنذ  2014وفي
بطـولة العـالم للتـحمل منذ 2012
وبـطولة الـعالم لـلرالـيات بدءا من
 2022 ومـحـركات كـهربـائـية مـئة
ــئــة فـي الــفــورمـــوال إي مــنــذ بـــا

 2014وبــطـولـة الــعـالـم لـ "مـوتـو
إي" (دراجـــات) بــدءا من ...2020
وفي ســــيــــاق مــــوازٍ تــــكـــتــــشف
احلـــلـــبـــات مـــســارات أخـــرى مع
اســـتــــخـــدام الـــوقــــود احلـــيـــوي

. وخاصة الهيدروج
وســيــطــال تــطـــويــر الــســبــاقــات
انـيا "بيـئيـا" منـافـسات بـطولـة أ
للـسيارات سـوبر السـياحية ("دي
تي أم") بــــــحـــــسـب مـــــديــــــرهـــــا

النمسوي غيرهارد بيرغر.
ومع اجتـــاهــهـــا لالعــتـــمــاد عــلى
سيارات كهربائية مستقبال يؤكد
السـائق السـابق للفـورموال واحد
ـكنـنا ـساهـمة الـتي  "هـذه هي ا

ها". ونريد تقد
 UŁUF³½ô« iHš

ـفــوض الــعـام مـن جـهــته يــرى ا
جلمعـية "التحـرك من أجل البيئة"
الـفرنـسي ستـيفـان كيـركهوف انه
"بـغض النـظر عن احملـرك إن كان
كهـربـائيـا أو هـجيـنـا +هايـبـريد+
فــــــإن الـــــهـــــدف هــــــو تـــــقــــــلـــــيل

االنبعاثات".

وتابع "نـظرا ألن هدف الـرياضات
ــيـكــانــيــكــيـة هــو ســرعــة أكــبـر ا
وســيـــارات أقـــوى ســيـــؤثــر ذلك
حــتـمـا عــلى اسـتـهـالك الـعـربـات.
نحن نُسخف عدم كفاءة الطاقة".
- "على جميع الرياضات أن تعيد

التفكير" -
ـــفــــارقـــة فـي كل مــــا تـــقـــدم ان ا
الـســبــاقـات ال تــعـتــبـر في ذاتــهـا
ـرتـبط ــصـدر األكـبــر لـلـتــلـوث ا ا
برياضة السيارات بل يشمل ذلك

أمورا عدة على الهامش.
فـــــــــــمـن أصـل  256551 طـن مـن
انـبعـاثـات ثـاني اكـسيـد الـكـربون
في الـفـورمـوال واحد خالل 2019
ــئــة فـقط تـرتــبط نـســبـة  0,7 بـا
باحملـركات بيـنما تـتوزع النـسبة
تبقية على نشاطات أخرى على ا
ـــئــة) ونــقل احلــلــبــات ( 7,3 بــا
ــئـة) والــســفـر ــعـدات ( 45 بــا ا
كاتب ـئة) وعـمليـات ا ( 27,7 با
ئة) بحسب صانع ( 19,3 با وا
أرقــــــام نــــــشــــــرت في تــــــشــــــرين

الثاني/نوفمبر.
لـــهــذه األســبــاب أعــلــنت الــفــئــة
االولى لـرياضـة السـيارات عـزمها
خــفض انـبــعـاثــات ثـاني اكــسـيـد
الـكـربـون بــشـكل كـبـيـر عن طـريق
اعــتـمـاد "اخلـدمـات الــلـوجـسـتـيـة
ووسـائل نـقل فـائـقة الـكـفاءة إلى
صانع التي نـشآت وا كاتب وا ا
تعمل بطاقة متجددة بنسبة 100

ئة". با
ومع اخلـطـوات األولى للـسـيارات
ـسـار الـبيـئي والـدراجـات عـلى ا
ـشكـلـة ال تزال يرى مـعـنيـون ان ا
أكبـر وتتعـدى رياضات الـسرعة
ومنهم نيـكوال بروست جنل بطل
الـعـالم الـسـابق لـلـفـورمـوال واحد

أربع مرات الفرنسي أالن.
ويــــقــــول الـــــســــائق الــــســــابق لـ
ـشـارك في "كأس "فـورموال إي" وا
أنـدروز" وهي بـطــولـة تـقـام عـلى
مـسـارات ثـلجـيـة وجـلـيـديـة كانت
مهد اطالق الـسيارات الكـهربائية
عـــام " 2009ثـــمـــة الــــعـــديـــد من
الـريـاضــات الـتي تـلـوث بـطـريـقـة
مخـتـلفـة ويجب عـليـهـا جمـيعـها
أن تُــعــيــد الــتــفــكــيــر وأن تــكـون

صديقة أكثر للبيئة".
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