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انـتــقل الــعـالم األربــعـاء إلى الــعـام
 2020 في أجــواء احــتــفــالــيــة في
نـيـويــورك بـعـد ألـعــاب نـاريـة فـوق
خــلـيج سـيــدني وهـونغ ومن ثم في
حـادة الــشـانــزيـلــيــزيه في بـاريس

الستقبال العقد اجلديد.
واحتـشدت أعـداد كبـيرة في سـاحة
ز سـكويـر في نيـويورك لـلقـيام تـا
بــالــعــد الــعــكــسي الــتــقــلــيــدي في
الثـواني األخيرة من  2019قبل أن
يحـتفلـوا بحمـاسة وواقيـعة أيضا
بحلول العقد اجلديد. فقالت ناتالي
ريـــنـــهــارت ( 29عـــامـــا) الـــتي أتت
السـتـقـبال  2020في هـذه الـسـاحة
الـــــشـــــهـــــيــــرة مـع عـــــشــــرات آالف
األشــخـاص "لــست مــتــفـائــلــة جـدا

ستقبل".  بشأن ا
وقــــبـل ذلك جتــــمع عــــشــــرات آالف
األشـخـاص في بـاريس علـى "أجمل
جادة في العالم" كما يؤكد سكانها
احـتـفـاال بـالــسـنـة اجلـديـدة. وأقـيم
عرض أنـوار على قـوس النـصر في
جــادة الـشــانــزيــلـيــزيه قــبل إطالق
األلــعـاب الــنـاريـة بــعـيــد مـنــتـصف

الليل بالتوقيت احمللي.
وعــمت أجــواء احــتـفــالــيــة اجلـادة
الـتي شـهـدت الـعـام  2019الـكـثـيـر
ـــواجــهـــات بـــ "الـــســـتــرات مـن ا
الـصـفـر" وهم فـرنـسـيـون غـاضـبون
من سـيـاسـة احلكـومـة االجـتمـاعـية
والـقوى األمـنيـة. وقد مـنعـوا مساء

الثالثاء من التظاهر.
وفي تــشــيـلـي الـتي شــهــدت الــعـام
 2019الـكـثيـر من الـتظـاهـرات ضد
ســيــاســة احلـكــومــة االجــتـمــاعــيـة
ــتـظـاهـرين في "بالزا جتـمع آالف ا
إيــطــالــيــا" في ســانــتــيــاغــو مــركـز
االحــتـجــاجــات لالحــتــفـال ب"رأس
الـــســنــة بـــكــرامـــة". وعــمت اجــواء
ــكـان. وقــال رافــايـيل احــتـفــالــيـة ا
فــيــرغـارا ( 45عــامــا) من الـســاحـة
هـــذه لـــوكــــالـــة فــــرانس بـــرس "ال
يـــســـعـــني إال أن أكـــون هـــنـــا هــذه

السنة".
وفي وقت سـابق في آسيـا جتـمعت
تابعة حفلة حشود في بيونغ يانغ 
مــوســـيــقــيــة في وسط الــعــاصــمــة
الكورية الشمالية وقد احتفلوا عند
مـــنــتــصـف الــلــيـل بــحــلــول 2020
بألعـاب نارية أضاءت الـسماء فوق

منصّة أقيم عليها عرض راقص.
أمـا في كــوريـا اجلـنــوبـيــة فـقـرعت

األجـراس احـتـفـاال بـالـعـام اجلـديد
وهـو تـقـلـيـد مــتّـبع في الـبالد وقـد
جتــــــمّع اآلالف فـي وسط ســــــيـــــول

حلضور حفل موسيقي.
واحــتـفــلت عـواصـم الـعــالم تـبــاعـا
بـالــعـام اجلـديــد كل مـنـهــا بـحـسب

منطقة توقيتها.
فـفي لنـدن دقّت سـاعة بـيغ بن عـند
منتصف الليل بـعدما كانت صامتة
مدة طويلـة بسبب أعمـال الصيانة.
واطـلِـقت ألـعاب نـاريـة عـلى ضـفتي

نهر تيمز.
ويــفــتــرض أن تــكــون االحــتــفــاالت
برأس السـنة في بريطـانيا األخيرة
لــهـا كــعـضــو في االحتـاد األوروبي
قرر في  31كانون قبل البريكست ا

الثاني/يناير.
في مـوسكـو دعـا الرئـيس الروسي

ــــيــــر بــــوتــــ في خــــطــــابه فالد
ناسبة رأس السنة بعد التقليدي 
عــــشـــريـن عـــامــــاً من وصــــوله إلى
احلـــــكـم الــــروس الـى "الـــــوحــــدة"

واصلة تنمية البالد.
أمـــا في دبـي فـــتـــجـــمع اآلالف في
محيط برج خلـيفة أطول مبنى في
الـــعــالـم. مع عــرض ســـاحـــر شــمل
رسومـا ضوئيـة على واجهـة البرج
مصحوبة بتأثيرات صوتية بينما
عـــمــــلـت نــــافـــورة دبـي في أســــفل
الـبــرج عـلى تــقـد "أطــول عـرض
مائي راقص". ووفقا لوسائل إعالم
مــحـلــيــة فـإن كــلـفــة اجلــلـوس في
مـطـعم يـطلّ عـلى الـبـرج بـلـغت ب

 1200درهم ( 321دوالرا) و2500
درهم ( 680دوالرا).

كـذلك نــظّــمت احـتــفــاالت في مـدن

أخــرى في اإلمــارات بــيــنــهـا رأس
اخلـــيـــمــة الـــتـي تـــســعـى لـــدخــول
موسـوعة غينـيس مجـددا بعد عام
من تـسجـيـلهـا رقمـ قـياسـي عن
"أطــول ســـلـــســلـــة ألـــعــاب نـــاريــة"
و"أطـــول خط مــســـتــقــيـم لأللــعــاب

النارية".
وفي ريو دي جانيـرو نشر أكثر من
ألــــــفي شــــــرطـي لــــــضــــــمــــــان أمن
االحتـفاالت على شـاطئ كوباكـابانا
الـشـهـيـر حيـث احتـشـد نـحـو ثالثة

مالي شخص.
وغطت ألعـاب نارية سـماء الشاطئ

ناسبة رأس السنة 2020
وكـانت سـيــدني أول مـديــنـة كـبـرى
في العالم حتتـفل بحلول رأس رغم
جـدل حـول عـرض األلـعـاب الـنـاريـة
فـيـمـا تـسـتـعـر جـرائق ضـخـمـة في

لـلمطـالبـة بأنظـمة سـياسيـة جديدة
ناخي. وباجراءات ضد التغيّر ا

فـقــد شـهـد الـعـام  2019تـظـاهـرات
مـنـاهـضـة لـلــحـكـومـات في أمـيـركـا
الالتـينيـة وشمـال إفريـقيـا والشرق
األوسط ما أدى إلى تنحي قادة في
لــــبــــنـــان واجلــــزائــــر والــــســـودان

وبوليفيا.
ـــســائل وخالل هـــذا الــعـــام أدت ا
ــنـاخي إلى ــرتــبـطــة بـالــتــغـيّــر ا ا
جتـمّعـات في جـمـيع أنحـاء الـعالم
تـلـبـيـة خصـوصـاً لـدعوة الـنـاشـطة
الـسـويديـة الشـابـة غريـتـا تونـبرغ.
وسجلت درجات احلرارة على مدى
أشـهـر الـسـنـة مـسـتـويـات قـيـاسـية
وفـقـدت ايــسـلـنـدا أل نــهـر جـلـيـدي
فـيـمــا عـرفت الـبـنـدقــيـة فـيـضـانـات

هائلة.

رأة يالدي اجلديد  2020وكل واحد منهم الطفل وا استـقبل العراقيون العام ا
يـنا والشـاب  والرجل الـذي شاب قـبل أوانه والعـاطلـون  والبـنت التي تـنظـر 
باركـة التي تكمل معها باقي وشماال لـلبحث عن الشهادة والوظيـفة ثم القسمة ا
ـا كان حالهم حياتـها . جمـيعهم يحـلمون بـأمنيات وتـطلّعات الى حـياة أفضل 
ا أدّى في األعوام الـتي مضت .. والتي حـملت في طيـاتها من احلزن والـكآبة 
ـسرّات والـبـطالـة التى أدّت بـدورها الـى تزايـد ملـحوظ وغـير الى قِلّـة االفراح وا
مـسـبـوق بتـاريخ الـعـراق في عـدد جـرائم الـقـتل الـعـمد والـسـرقـة والـتـعـدي على

حقوق اآلخرين ..
وقبل هـذه السويعات التي ننتظر هبّت جُموع شباب العراق وكفاءاته لتتوحد في
(الـتظـاهـرات الوطـنـية) الـتي كـانت لهـا بـدايات وتـطـلعـات ومـطالب جُـلّـها حتـقيق
االمان وتـوفيـر الوظـائف واالسـتقـرار واالجتـماعي . اعـتـصامـات ووجود مـكثف
لـكل الطـاقات الـشبـابيـة واخلريـج والـعاطـل عن الـعمـل . يطـالبـون باسـتقرار
العـراق وتوفير العمل للجميع وتوزيع خـيرات ارضه ب ابناء الشعب بالتساوي
وضمـان العيش الـكر للجـميع .. ايام والـكل له هدف واحد حـتى جاء من عمد
الى تغـيير مسارهـا وهدفها  فـسقط ضحيتـها شباب بـعمر الورود  ومن هؤالء
نـتفعـون والسراق الذين دخـلوا حتت اسم التـظاهـرات الشعـبية واالعـتصـمات ا
ـسار الـوطني  حـيث كثـر والـعنـاصر الـدخيـلة فوجـدنا وبـسرعـة تغـيير كـبيـر با
ا ادى دارس  ـمتلكات الوطنية وا ال العام  والتعدي على ا الفـساد وسرقة ا
الى العـودة الى احلـال التي عـاشهـا الـعراقـيون سـابقـا الـتي ادت لفـقدان االداء
ـا دفع الكـثير الى احلكومـي وقلة اخلـدمات الـبيـئية والـصحـية واالجـتماعـية  
ـعـانــاة الـتي مـضـت كـالـســيف في الـبـدن الــهـجـرة والــتـهـجّــر بـسـبب كل هــذه ا
والـتـكـوين والـنسـيج الـعـراقي .. وهـا هي سـنـوات عجـاف مـضت خـسـر الـعراق
فيهـا الغالي والنفيس من خيراته وابنائه وشبابه ..واليوم اذا يستقبل العراقيون
ـا سقط من شـهداء ـآسي  عـامهم اجلـديد  2020وهم يـحمـلـون من اجلروح وا
جتـاوز عـددهم اخلـمـسـمـائـة واجلرحى بـاالالف  وفـقـدان الـعـشـرات من شـباب
االنـتــفـاضـة  ,,اي عـام نــنـتـظــر قـدومه وال جتـد الــفـرحــة في عـمـوم احملــافـظـات
ا أساة ليست في احملـافظات اجلنوبـية  والوسطى ..وإ العـراقية فاخلسـارة وا
ـوصل واألنبـار وديالى وصـالح الدين والـقرى واألرياف باقي احملـافظـات مثل ا
جميـعهـا مهمـلة وان ابنـاءها يـعانون مـايعـانيه ابن اجلنـوب .. اية فـرحة يسـتقبل
والغضب الشـعبي بكل يالدي اجلديـد.واحلكومـة مستـقيلـة ابناء الـعراق العـام ا
مــكـان والــتـظــاهــرات جتـوب عــمـوم احملــافـظــات..وال يــوجـد لــدى احلـاكــمـ او
ـتـسـلطـة حـلـول اوتـنازالت مـن اجل الوطن والـشـعب وال فـكـرة لـديهم األحـزاب ا
ـكن خلـدمـة الـشعب وإرسـاء روح الـتـسـامح ونـبذ لـبـذل اجلـهـود في تقـد مـا 
ـقيتة الـتي كان لها الـدور الكبيـر في تفتيت اخلالفات  واالبـتعاد عن الطـائفية ا
اواصر االخـوة والثـقة والـتعـايش الـصادق بـ الشـعب الـواحد….وعـليـها ايـضا

ال العام والعمالء .. تقوية سلطة القانون ومحاسبة سراق ا
 عام جديـد سيجلب معه آمـاال متجددة وتطلـعات كثيرة حتمل مـعها كل ما يحلم
ويـتمـنى لـهذا الـعام بـقـيادة الـشـباب الـناهـض الذي ال يـسكت وال بـهـا العـراقي 
يتهـاون في إسقاط السـلطة الفـاسدة وأحزابها تـتلخص بكـلمة واحدة ومـفتاحها
واحد اال وهـو ان تكون لهم حكـومة تخدمـهم وال تسرق فرحتـهم وتنمي قدراتهم
وتهيء لـهم سبل العيش الـكر حتى يكون الـعراق هو احللم والـطموح .. ويعود
ابـنـاؤه الى احـضـانه ونـنـسى سـنــ الـغـربـة والـتـهـجـر ..ويـعـود الـعـراق بـزهـوه
وينطلقون وتاريخه الـعظيم ليبـني مستقبـله بشيبه وشبـابه ونسائه وكل كفـاءاته 
من ساحـات الـتظـاهر الى احـيـاء روح البـناء ووحـدة الـوطن وكشف كل من ادى
ؤازرة شيوخ وعـشائر العراق من شرقه الى الى خراب الـعراق وتفتيت شـعبه 
ة ..امنيات سوف تتحقق غربه ومن شـماله الى شرقه ونعيد احلياة احلرة الكر
ثل ـرموقة ونعـود نقول  نتفض وتـعيد العـراق الى مكانته ا بسواعـد الشبـاب ا
هذه االيـام ونحن نـستـقبل سـن جـديدة ... اي سـنة هـذه نحـتفل لـها وال يـوجد
فيه شـهيد او جريح او مفقود على مر سن ابتلى الشعب العراقي بحكومات ال
ـا جعلت الـسالح بيد من ال رحـمة لهم  وال تؤمن بـالعيش الـكر والسـعادة وإ
ـا اننا اليوم في سـنة ميالدية جـديدة وانتهاء شفـقه بالشعب . و
أعوام لم يـجد فيها الشعب اي سعادة  نتمنى وندعو ان
ن ال حرص لهم وال يـكون العام اجلديـد عام اخلالص 
ـا يجـري من قـتل واضـطـهـاد وان تعـود الـبـسـمة قـيـمـة 
لـكـل الـشــعب ونـعــيـد أمل الــنـهــوض بـالــوطن اجلـريح 

ويعود العراق بلد اجلميع .

ز سكوير في نيويورك  »ôUH²Š  ∫ االلعاب النارية تهيمن على اجواء االحتفاالت في ساحة تا

البالد منذ أشهر.
ويــعــيش ســكــان أكــبــر مــديـنــة في
أسـترالـيـا في أجواء مـلـوّثة بـسبب

دخان احلرائق منذ أسابيع.
وجـمـعت عـريـضـة مـطـالـبـة بـإلـغـاء
هــذا احلــدث احــتــرامــاً لــضــحــايــا
دمّرة في األيام األخيرة احلرائق ا

أكثر من  280ألف توقيع.
ــــديــــنــــة ذلك ورفــــضـت بــــلـــديــــة ا
ـفرقـعات واأللـعاب وأضاءت آالف ا
الــنــاريـــة ســمــاء ســيــدني مــدة 12
دقــيــقـــة بــحــضــور نـــحــو مــلــيــون

شخص.
ومع طي احملتفلـ صفحة ?2019
تـتــجه االنــظـار الى الــعـام اجلــديـد
عرفة ما اذا سيكون مضطرباً على
ـنــصــرم الـذي شــهـد غــرار الـعــام ا
عــودة الـــتــظــاهـــرات إلى دول عــدة
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ثـمة حتـركـات دوليـة واقلـيـميـة  تسـتـهدف االلـتفـاف عـلى النـهـوض الشـعبي في
ـطـالـبة ـواقف  لـيس لـدعم احلـركات الـشـعـبـية ا الـعـراق   وقـد تبـ من تـلك ا
ـا لزج عـنـاصر الـتخـريب  بغـية بـالتـغـييـر وبنـاء الدولـة علـى اسس وطنـية  وإ
تشـويه االهداف وخـلق الصـراع  ب قوى األمـن الداخلي  واحلـركة الـشعـبية
ـطالـبة باحلـقوق  وقـد توضح مـن التـصريحـات إن هذه الـدول ترمي السـلمـية ا
واقف لـصاحلـها عـلى حساب لتـوظيف تـناقضـاتهـا داخل العـراق بغـية كـسب ا
ــواقف الــطــرف االخــر  وهـــذا الــوضع قــد تــكــشف بــشــكـل اكــيــد من خالل ا
واقع  كأنه يعطي مؤشرات ناقـلة في ا والتصـريحات والتحركات الـعسكرية وا

بأن الساحة العراقية اصبحت منطقة الصراع القائم ب مختلف االطراف . 
طالب  إن االنتـفاضة اجلـماهـيريـة قد عـبرت عن اهدافـها وشـروطهـا لتـحقـيق ا
لـكن اخلـلل يـكـمن بـ الـكتل الـتي تـشـكـلت مـنـهـا الـسـلـطة  فـهي الـتي تـتالعب
وتـؤخـر االستـجابـة لتـلك االسـتحـقاقـات الـوطنـية  وهـذا الوضـع يعـطي مسـاحة

لتلك الدول بالتدخل  كما إن التالعب بالوقت يضر بالعراق كدولة ومجتمع .
ـرحـلة االنـتـقالـية  إن الـتـأخيـر باخـتـيار رئـيس وزراء مـقبـول وأمـ لكي يـقود ا
ليـست قضيـة حتتـاج لهذا الـتنـازع ب اطراف الـسلطـة  اللـهم إال إذا كان لكل
ـتلك خزين رائع من الشخـصيات القادرة طرف مـايخبئه من اجنـدة  فالعراق 
رحـلـة الـدقـيـقـة  لكـن كمـا يـبـدو إن الـسـلـطـة وليس للـنـهـوض بـالـبـلـد في هـذه ا
راقب  بان هذا الوضع سيعطي العراق له االولوية على الشعب  لذلك يشعر ا
للـتدخالت اخلـارجيـة فـرصة الـتأثـيـر اجلدي عـلى الوضع الـسـياسي الـعراقي 
وقد يقـود الى افعـال تفـيد مايـسمى بـالطرف الـثالث   وتـنشيط اخلاليـا النـائمة

وصل وديالى والصحراء الغربية .  لالرهاب كما جرى في ا
ـسؤولة عـما يجري وفي كل احلاالت فـان السلـطة على اخـتالف مكونـاتها هي ا

وسيجري .
إن االختالف عـلى من هي الـكتـلة األكـبـر  هو بـالضـرورة تعـبـير افـتراضي عن
رحـلـة ومتـطلـبـاتهـا  واجلمـيع يـعلم إن اخـتـيار رئـيس الوزراء الـعـجز في فـهم ا
لـيسـت قضـية حتـتـاج لهـذا الـتنـازع سـيمـا إن فـترته انـتـقالـية  ولـكن هـذا األمر
يـعـتبـر مـقـيداً بـحـكم الـتـدخالت اخلارجـيـة في إدارة الـصراع وتـوجـيـهه  وهذه
احلالـة تؤشر عـلى اخللل احلـاصل في كيـفية قـيادة هـذه الكتل لـلعـراق وحتقيق
ا مـصـالح الشـعب  فالـوضع اليـتحـمل التـفـسيـرات من هو الـكـتلـة االكبـر  وإ
يـحـتاج الى االسـتـجابـة إلرادة اجلـمـاهيـر بـروح بـناءة غـيـؤ انفـعـالـية وال يـحـتاج
ـوجة الـشعـبيـة وتـوظيـفهـا ضد اطـراف اخرى  ايضـا من بعض الـكتل ركـوب ا
هم هـو خروج العراق من االزمة لكي التتحول الى مـشروع يستفيد منه القوى ا

تربصة بالعراق  .  ا
ثـمـة ضروف بـالغـة الـدقة تـعـيشـها الـبالد  وال أحـد يسـتـطيع حـسـاب النـتائج 
فـهـنـاك اطراف تـشـتغـل على اطـالـة االزمـة عسى أن يـبـرز في الـواجهـة مـشروع
الـتقـسيم لـلـخارطـة السـياسـية بـعدمـا بلغ الـتـقسـيم اجلغـرافي مراحل مـتقـدمة 

ؤيدين والرعاة دوليا واقليميا . شروع التقسيمي له من ا ومثل هذا ا
رجعية ثـير للدهشـة  إن االطراف السياسيـة باتت تنتظر احلـلول من ا واألمر ا
رجعية التي اشرت اخللل وطرحت االفكار الديـنية في النجف االشرف  وهي ا
لـلـحـلـول  لـكن اجلـمـيع يـسـتـمع ولم يـنـفـذ  وهـذا مـايـبـ بـشـكل واضح  بـأن
سارات الـوضع القائم بـاالضافة مصـالح االنانيـة السيـاسية هي الـتي تتحـكم 
واقف في اخلفـاء غيـر تلك التي يـتم التداول فـيها للـمحركـات اخلارجيـة  وان ا

اعالمياً.
ـراقـبـون أن تقـود تـلك االزمة الى الـعـراق االن في ازمـة حقـيـقيـة . واليـستـبـعد ا
تصـادمات مسـلحـة  أو يتم تـفعـيل اخلاليا االرهـابيـة ومنـاقلـتها مـن مكان الى

اخر لتنفذ مجزرة تؤدي الى نشوب صراع اليحسب نتائجه .
ـنتـفـظة واضـحـة في مطـالـبهـا وشـروط حتقـيـقهـا  ولـكن االزمة في اجلـمـاهيـر ا
عنية في الوقت الراهن بتفكيك االزمة وتخليص العراق كيـانات السلطة  وهي ا
من عاملـ أولهما التدخالت اخلـارجية بكافة الـوانها  وثانيهـما تخليص البالد
ـسـيـس كـطـرف ثـالث . إذن من الـتـداعــيـات اخلـطـيــرة ومـنـهـا دخــول االرهـاب ا
سؤولـية بجدارة وشجاعـة واالتفاق على رئيس مصـلحة الوطن تقـتضي حتمل ا

رحلة لالنتخابات القادمة . وزراء متفق عليه ليقود ا
إن اختـراق السيـادة العراقيـة  هو واحد مـن مسلسـل التهـميش لكـيان الدولة 
فال الـسـلـطـة قـادرة لـشـجـبه ورعـايـة مـصـالح الـوطن  وال تـلك الـدول تـقف عـند
ـا سـاعـد هـذا الوضع اطـرافـا مـعـروفة ـياً   عـمـول بـهـا ا حـدود الـعالقـات ا
راهق أو االجتاهـات والوالءات التفكـير باالنقالبات إذ كـان عبر مجمـوعة من ا
من خالل منـاقـلة االرهـاب بـغيـة خـلط االوراق واشغـال البـالد بصـراعات  وفي
كال احلالـت فأن اخلاسـر هو العراق وشعب االنـتفاضة  لذا
نـتـفـضـ اوالً قـيادة راعـيـة لـلـحوار فـاألمـر يـتـطلـب من ا
لتـحقيق مـشروع االنتفـاضة  بعـد حتقيق الـضمانات  
كـونـات السـلـطة في حتـقـيق مطـالب الـشعب في وثانـيـا 
ـكن اغـالق مـنافـذ الـرهـان عـلـى جر الـتـغـيـيـر  وبـذلك 

البالد الى اجتاهات يكون اخلاسر فيها الوطـن .
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{ بــبــونغ يـــانغ - وكــاالت - أعــلن
الزعيم الكوري الـشمالي كيم جونغ
أون ان بـالده أنــــــــــــهـت الــــــــــــوقـف
االخــتــيــاريّ لــلــتــجــارب الــنــوويــة
وجتــارب االســلــحــة الــبــالــســتــيــة
الـعــابـرة لـلـقــارات مـتـوعــداً بـفـعل
تـحدة التي "مروع" ضد الـواليات ا

جاء ردها معتدالً.
ونــقــلت وكــالــة األنـبــاء الــرســمــيـة
الكـورية الشمـالية االربـعاء عن كيم
قـــوله امـــام مـــســؤولـــ في حـــزبه
احلـــاكم "لــــيس لـــديــــنـــا اي ســـبب
ـواصــلـة االرتــبــاط بـشــكل أحـادي
بـــهــذا االلـــتــزام". واضـــاف "ســوف
ــســتـــقــبل يــكـــتــشف الـــعــالم فـي ا
الــقـــريب سالحـــا اســـتــراتـــيــجـــيــا

جديدا".
وكان كيم اعـلن في العام  2018ان
كوريا الشمالـية لم تعد بحاجة الى
إجــــراء مــــزيــــد من االخــــتــــبــــارات
الـنـوويـة او اخـتـبـارات الـصواريخ

العابرة للقارات.
ــاضــيــة نــفــذت وفي الـــســنــوات ا
كـوريـا الـشـمـالـيـة سـتـة اخـتـبـارات
نــوويــة وأطــلـــقت صــواريخ قــادرة
عـــــــلـى الـــــــوصـــــــول إلـى األراضي

األميركية.
وتـهــدد تـصــريـحــات كـيم األربــعـاء
الدبلوماسية النووية التي اعتُمدت
اضـي مع إشارة خالل العـام ا
الــرئـيس األمــيـركي دونــالـد تـرامب
مــراراً إلى "الــوعـد" الــذي قــطـعه له

الزعيم الكوري الشمالي.
وأكـد الــرئـيس األمـيـركي من جـديـد

الثالثـاء "لقـد وقّعـنا اتفـاقا يـتحدث
عن نـــزع الــسـالح الــنـــووي. كــانت
هذه اجلملة االولى وقد  ذلك في
ســنـغـافـورة. أعــتـقـد ان (كـيم) رجل
يلتزم بكالمه" في إشارة إلى القمة
الــتـاريــخـيــة الـتي جــمـعــتـهــمـا في

سنغافورة في عام .2018
لكن احملادثـات ب البـلدين وصلت
إلى حائط مسدود إثر انهيار القمة
الـــثـــانـــيـــة بـــ كـــيـم وتـــرامب في

شباط/فبراير 2019 

ــركــزيــة حلــزب وأمـــام الــلــجــنـــة ا
الــــعــــمــــال قــــال كــــيـم ان كــــوريـــا
واصلة العيش الشمالية مستعدة 
فـي ظل نــظــام عـقــوبــات دوليّ كي

تُحافِظ على قدرتها النووية.
 ¢ÂUF « W¹UNM  »UDš ô¢ 

ونـــقـــلت الـــوكـــالـــة عـــنه قـــوله "إن
ــتـحــدة تــقــدم مــطـالب الــواليــات ا
مــخــالــفــة لـلــمــصــالـح األســاســيـة
لــدولــتـنــا وتــعـتــمــد أسـلــوبــاً مـثل

أسلوب العصابات".

وتـــابع كـــيم أن واشـــنـــطـن "اجــرت
عــشــرات الــتـدريــبــات الــعـســكــريـة
ـشــتـركـة (مع كــوريـا اجلـنــوبـيـة) ا
والتي كان الرئيس (دونالد ترامب)
وعـد شـخــصـيًـا بـوقــفـهـا" وأرسـلت
معدات عـسكرية عـالية التـقنية إلى
اجلـنـوب وصـعدت الـعـقـوبـات على

الشمال بحسب قوله.
ــكــنــنــا ابــدا ان نــبــيع واردف "ال 
كرامتنا" مشيرا الى ان بيونغ يانغ
ســــتـــقــــوم بــــعـــمـل "مـــروع جلــــعل

تحـدة) تدفع ثمن االالم (الواليـات ا
التي عاناها شعبنا".

وعــلى غــرار تــرامب جــاء ردّ وزيـر
اخلـارجيـة األمـيركي مـايك بـومبـيو

معتدالً أيضاً.
ــتــحــدة تــريـد وأكــد أن الــواليـات ا
واجـهة" مع كوريا "السالم وليس ا
الشـمالـية وذلك في مقـابلـة مع قناة

سي بي إس األميركية.
واضـاف "نـريـد ان نـسـتـمـر في ترك
الـبــاب مـفــتـوحــا أمـام احــتـمـال أن
يتخذ زعيم كوريـا الشمالية اخليار
األفــــــــضـل بــــــــالـــــــنــــــــســــــــبــــــــة له
ولـشــعـبـه".واعـتــبـر أنه "إذا تــخـلى
الــزعــيـم كــيم عن الـــتــزامــاته الــتي
قـطـعـها لـلـرئـيس ترامـب فسـيـكون
ذلك مـخــيـبــا لـآلمـال. آمـل أال يـتـبع

سار". هذا ا
وأكــدت من جـهـتــهـا وزارة الـوحـدة
الكورية اجلنوبية أن اختبار كوريا
الشمـالية ألسلـحة استراتـيجية "لن
يكون عامالً مسـاعداً في مفاوضات

نزع األسلحة النووية".
وللـمـرة األولى منـذ عام  ?2013لم
يلق كـيم األربعـاء خطابه الـتقـليدي

ناسبة نهاية العام.
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وبحسب خبراء فإن خيار كيم عدم
إلـقـاء اخلـطاب يـأتي بـهـدف تـفادي
اإلقـــرار بـــهـــفـــوات في ســـيـــاســـته

الدبلوماسية مع واشنطن.
ومـنـذ أشــهـر تــطـالب بـيــونغ يـانغ
بــتــخــفــيف لــلــعــقــوبــات الــدولــيــة
ــفــروضـة عــلــيــهــا عــلى خــلــفــيـة ا

بـرنــامـجــهـا الـنــووي وبـرنـامــجـهـا
لألسـلحـة الـبـالـيـستـيـة فـيـمـا ترى
إدارة تــــــرامـب أن عــــــلى كــــــوريــــــا
ــبــادرات الــشـــمــالــيـــة أن تــقـــوم 
مـــلـــمـــوســة قـــبل أن حتـــصل عـــلى

مطلبها.
ويرى هاري كازيـانيس الباحث في
مــــركـــز "نـــاشــــيـــونـــال إنــــتـــرست"
لألبـــحـــاث فـي واشـــنـــطن أن "كـــيم
جونغ أون يلعب لعبة جيوسياسية

خطرة".
ويـعـتبـر كازيـانـيس أن تـصريـحات
كــوريــا الــشــمــالـيــة "أشــبه بــوضع
صــاروخ بـالــســتي عــابـر لــلــقـارات
بــرأس دونـالــد تـرامـب عـلى أمل أن
حتــصل عــلـى تــنــازلــ تــريــدهــمـا
بـــشــــدة: تـــخــــفـــيف الــــعـــقــــوبـــات

وضمانات أمنية".
ويوضح الباحث "يبدو أن تهديدها
بـأن تـظـهـر من جـديـد قـدرتـهـا عـلى
ضـرب األراضـي األمـيـركـيـة بـسالح
ـتـحدة إلى نـووي تـدفع الـواليـات ا

تقد تنازالت إضافية".
لكنه يـرى أن تلك االستراتـيجية لن
تـكـون نـاجـعة عـلى األرجح ألن من
ـزيـد احملــتـمل أن تــرد واشـنــطن "
من الـعـقـوبـات وتعـزيـز حـضـورها
فـي شـــــرق آســــــيـــــا ومــــــزيـــــد من
التهديدات عـبر حساب ترامب على

تويتر".
وفي عام  ?2017حـ بـلغ الـتـوتر
بـ بـيـونغ يـانغ وواشنـطن ذروته
هــدد تـرامـب بـرد من "نــار وغـضب"

على كوريا الشمالية.
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السابقة منـذ حزيران/يونيو أخطر
أزمة لها منذ إعادتها لبك في عام

1997.
وتــــرجـم احلــــراك االحـــــتــــجـــــاجي
ـوقـراطـية ـزيـد مـن الـد ـطـالب  ا
اليــــ ــــســــيــــرات ســــلــــمــــيــــة 
ـواجـهات األشـخاص لـكن أيـضاً 

. عنيفة ب الشرطة ومحتج

وقـــال جـــيـــمي شـــام من اجلـــبـــهــة
ـدنـيـة حلـقــوق اإلنـسـان الـداعـيـة ا
ـؤسف أن لــهـذه الــتـظـاهــرة "من ا
مـطـالـبـنـا من عام  2019ال زالت لم

تتحقق مع حلول عام ."2020
وتهدف التظاهرة إلى الضغط على
طالب السلـطات من أجل القـبول 

. احملتج

وأضـاف جـيمـي شام مـتـوجـهاً إلى
احلشد الذي بدأ بالتجمع قبيل بدء
زيد التظاهـرة بعد الظهـر "نتوقع ا
ـسـتقـبل. عـلـيـنا ان من الـقـمع في ا

نستعد بفعالية للتصدي له".
…œb−²  V UD

وحمل العـديد من احملتـج الفتات
ـطالب الرئيسـية للحراك تضمنت ا
االحـــتـــجـــاجـي خـــصـــوصـــاً فـــتح
حتــقــيق مــسـتــقل بــأداء الــشــرطـة
وقوف وإنفاذ نظام والعفو لكل ا

انتخابي باالقتراع العام.
ومــــنـــــذ بــــدء الـــــتــــظـــــاهــــرات في
حزيـران/يونيـو أوقف نحو 6500
شخص ثلثهم دون العشرين عاماً.
وقـال مـتـظـاهـر غـطى وجـهه بـقـناع
إلـى مـتـظــاهـرين آخــرين "تـدهـورت
دولــة الــقــانــون وحــقــوق اإلنــسـان
واحلــريــة فـي هــونغ كــونـغ بــشــكل
تـــدريـــجي". وأضـــاف "دفـع ســـكــان
هـونغ كــونغ نــحــو الـعــيش في ظل
وضـع مــحـــبط. ولــذلـك عــلـــيــنــا أن
نـخـرج مــنه". وصـرحت الــسـلـطـات
بإجـراء تظاهـرة العام اجلـديد لكن
عـنــاصـر شـرطـة مــكـافـحــة الـشـغب

ـــديـــنــة هـــدوءاً أواخــر وشـــهــدت ا
تـشرين الـثاني/نـوفمـبر بـعد الـفوز
ـــــطــــالب الــــســــاحـق لــــلـــــحــــراك ا
ــوقــراطــيــة بــاالنــتــخــابـات بــالــد
ــثــابــة احملــلــيــة الــتي اعــتــبــرت 
اســـتــفــتــاء حـــول إدارة احلــكــومــة

دعومة من بك لألزمة. احمللية ا
واصلة تظاهرين تعهدوا  ولكن ا
ـــــزيـــــد من نـــــضـــــالـــــهم مـن أجل ا

احلريات.
ـدعـومـة من ومــا زالت الـسـلـطـات ا
بـــكــ بـــقـــيــادة كـــاري الم تــرفض

تظاهرين. تنفيذ مطالب ا
وكـــانـت الـــتــــظــــاهـــرات بــــدأت في
اضي واعـتـبرت حـزيـران/يونـيـو ا
ـسـتـعـمـرة أسـوأ أزمـة تـواجـهـهـا ا
الـبـريطـانيـة الـسابـقة مـنـذ اعادتـها

للص عام .1997
ـسـتـعـمـرة ـوجب بـنـود إعـادة ا و
الـبـريـطـانـية الـسـابـقـة الى الـص

حتظى هـونغ كونغ بهـامش حريات
فـــريــد لـــكن اخملـــاوف تـــزايــدت في
ـاضــيـة من أن تـصـبح الــسـنـوات ا
ــارسـة بــكــ نــفـوذا مــهــددة مع 

دينة. أوسع في ا

وقــــفــــوا قـــرب بــــعض مــــواقع خط
الــتـظــاهــرة. وجتــمع اآلالف مــسـاء
ــديــنـة الــثالثــاء في كــافــة أرجــاء ا
السـتــقـبـال عـام  ?2020خـصـوصـاً
على طـول واجهـة فكـتوريـا هاربور
الـبحـريـة وفي حي الن كـواي الذي

يشتهر بارتياده للسهر.
ومـع تــعــدادهم الســتـــقــبــال الــعــام
اجلـديـد صـرخ احملـتـجـون "حـرروا

هونغ كونغ الثورة اآلن".
وتظـاهر مـجمـوعات صـغيـرة أيضاً
في حي مـــونغ كــوك حـــيث قــامــوا

بإشعال النار في سواتر.
سيل واستـخدمت الـشرطـة الغـاز ا
للدموع للمرة األولى في عام 2020
لـتـفـريـقـهم. وأوقف مـتـظـاهرون في
حـي بـرنس إدوارد كــانـوا يــنـفـذون
وقـــفـــة احـــتـــجــاجـــيـــة مـع إضــاءة
للشموع. وفي وقت سابق الثالثاء
نــفـذ اآلالف ســلـســلـة بــشـريــة عـلى
ـدينة. ورددوا "اجملد طول طرقات ا
لـــهـــونغ كـــونغ" نـــشـــيـــد احلـــراك
ورفعوا الفتات تـدعوا إلى مواصلة
ـوقراطـية في عـركـة من أجل الد ا

2020.
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امــــــتـألت شـــــوارع هــــــونـغ كــــــونغ
األربــــعـــــاء بــــعـــــشــــرات اآلالف من
ـشــاركـ في حتـرك ـتـظــاهـرين ا ا
ـنـاسـبـة رأس الـسـنـة يـهـدف لـبث
ــطــالــبـ روح جــديـدة فـي حـراك ا

وقراطية. بالد
ـسـتـعـمـرة الـبـريـطـانـيـة وتـعـيش ا

UDš« ∫ الرئيس الكوري الشمالي خالل القائه كلمته

»UłU−²Š ∫ تواصل االحتجاجات في هونغ كونغ ملطع 2020


