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صنعاء ــ العربي الجديد

»ننام بعد أداء صالة التراويح، على عكس 
الناس الذين يسهرون حتى ساعات الفجر. 
لــيــس لــديــنــا كــهــربــاء أو طــاقــة شمسية أو 
ى الشمع ال نملك ثمنه«، تقول اليمنية 

ّ
تلفزيون. حت

ننتظر  كنا  ســنــوات،  »قبل  تضيف:  العديني.  ليلى 
ــارغ الــصــبــر حــتــى نــســتــمــتــع في  ــفـ ــان بـ شــهــر رمـــضـ
مشاهدة  اعتدنا  وقــد  أقربائنا،  مع  الجميلة  لياليه 
الخفية  والكاميرا  رمــضــان  ومسابقات  املسلسالت 
ــراد أســرتــهــا ُحــرمــوا  مــعــا«. تشير إلــى أنــهــا هــي وأفــ
الحكومة عن  توقفت  بعدما  الكهربائية  الطاقة  من 

تقديم خدمة الكهرباء بأسعار مخفضة.
وتــــزداد مــعــانــاة فــقــراء اليمن خــالل شهر رمضان 
الكهربائية، ال سيما  نتيجة حرمانهم من الطاقة 
ــار الــلــه  ــي املـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة أنــــصــ فــ
)الــحــوثــيــن(، تــزامــنــا مـــع ارتـــفـــاع أســـعـــار الــبــدائــل 

كالطاقة الشمسية واملولدات.
في السياق، يقول جالل عبد الرب، وهو من سكان 
صنعاء، إنه يعاني بشكل كبير من جراء استمرار 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي، خــصــوصــا فـــي شهر 
الكهرباء.  إلــى  الحاجة  فيه  تتزايد  الـــذي  رمــضــان 
يضيف لـ »العربي الجديد«: »نحتاج إلى الكهرباء 
مــن أجــل تبريد األطــعــمــة والــحــفــاظ على الخضر، 
نا 

ّ
 ومشاهدة التلفزيون. كأن

ً
إضافة إلى اإلنارة ليال

نــعــيــش فـــي عــصــر الــجــاهــلــيــة مـــن دون  كــهــربــاء«. 
التي  بــاأللــواح  الخاصة  البطارية  أن  إلــى  ويشير 
تولد الطاقة تعطلت قبل أشهر، »وليس بمقدوري 
شـــــراء بـــديـــل عــلــى الـــرغـــم مـــن حــاجــتــنــا الــشــديــدة 

للكهرباء خالل رمضان«.
يغادر عبد الرب منزله بعد وجبة اإلفطار مباشرة، 
إلــى مــنــزل أحــد أصــدقــائــه لقضاء ساعات  ويتوجه 
الليل في متابعة األخبار واملسلسالت الرمضانية. 
»أشـــعـــر بــالــضــيــق فــــور عـــودتـــي إلــــى املـــنـــزل بسبب 
أن مواطنن كثيرين يعيشون في  الــظــالم«. ويؤكد 
الـــظـــالم مــنــذ بــــدء الـــحـــرب، وال يــســتــطــيــعــون تــأمــن 
املـــال. هــؤالء  بــدائــل للكهرباء بسبب عــدم امتالكهم 
يعتمدون بشكل رئيسي على الشموع أو بطاريات 

صغيرة لإلنارة فقط.
من جهته، يقول املواطن وضاح الصبري إنه 
ــال مــن أحــد  اضــطــر إلـــى اقــتــراض مبلغ مــن املـ
أصـــدقـــائـــه قــبــل شــهــر رمـــضـــان، بــهــدف شـــراء 
يملكه  الــذي  الشمسية  الطاقة  لنظام  بطارية 
في بيته، بعد أشهر عدة قضاها من دون تيار 
السابقة.  بــطــاريــتــه  ــل 

ّ
تــعــط بسبب  كــهــربــائــي، 

يضيف الصبري لـ »العربي الجديد«: »أنفقت 
ــال يــمــنــي  ــ ــــف ريــ ــراء الـــبـــطـــاريـــة 65 ألـ ــ عـــلـــى شــ
أشياء  عن  االستغناء  وفضلت  دوالرًا(،   130(
أساسية تحتاج إليها أسرتي، حتى ال تعيش 
ــان«. ويــشــيــر  ــ ــــضـ ــــالل شـــهـــر رمـ فــــي الــــظــــالم خـ

إلــى أنــه كــان يستطيع االشــتــراك فــي محطات 
الــكــهــربــاء الــتــجــاريــة الــتــي انــتــشــرت أخــيــرًا في 

صنعاء، إال أن أسعارها مرتفعة للغاية. 
الكهربائي، تضطر بعض  التيار  النقطاع  ونتيجة 
األســـر فــي الــيــمــن إلـــى شـــراء املــــواد الــغــذائــيــة بشكل 
يــومــي لتجنب تلفها. فــي هــذا اإلطــــار، تــقــول أميرة 
مــحــمــد، وهـــي ربـــة مــنــزل مــن صــنــعــاء، إنــهــا لــم تعد 
تشتري الخضر والحليب واألجبان بكميات كبيرة 
كــمــا فـــي الـــســـابـــق حــتــى ال تــتــلــف، إذ إن االنــقــطــاع 
املــســتــمــر لــلــتــيــار الــكــهــربــائــي يــجــعــلــهــا عـــاجـــزة عن 
ــة. تــضــيــف لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــثـــالجـ تــشــغــيــل الـ
»بــطــاريــة الــطــاقــة الــشــمــســيــة بــالــكــاد تــكــفــي لــإلنــارة 
وتــشــغــيــل الــتــلــفــزيــون لـــوقـــت قـــصـــيـــر«. كــمــا تشير 
محمد إلــى أن حــال أســرتــهــا أفــضــل بكثير مــن أسر 
أخرى استغنت ُمجبرة عن التيار الكهربائي بسبب 
تدهور األوضاع املعيشية من جراء الحرب املستمرة 

منذ أكثر من أربع سنوات.
والقت أنظمة الطاقة الشمسية رواجا كبيرًا منذ بدء 
وانتشار  أسعارها  ارتفاع   

ّ
أن إال  البالد.  في  الحرب 

أنـــواع رديــئــة منها مــع مــرور الــوقــت دفــع املواطنن 
لالشتراك بمولدات على الرغم من ارتفاع أسعارها. 
ــن بـــن هــــــؤالء. يـــقـــول لـ  املــــواطــــن فـــــؤاد الـــعـــمـــرانـــي مـ
ــه فضل االشــتــراك في محطات 

ّ
إن »العربي الجديد« 

أنظمة  مــع  طويلة  معاناة  بعد  التجارية  الكهرباء 
توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية الرديئة. ويشير 

ل كل أجهزة املنزل، وإن كانت 
ّ
إلى أن االشتراك ُيشغ

اليمنين  غــالــبــّيــة  يستطيع  وال  مــرتــفــعــة  األســـعـــار 
 أسبوعن، أضطر إلى دفع نحو 7 آالف 

ّ
تحّملها. »كل

ريال يمني )14 دوالرًا( بدل اشتراك الكهرباء للمنزل 
و14 ألف ريــال يمني )نحو 28 دوالرًا( بدل اشتراك 

الكهرباء للمحل الذي أملكه«. 
ويؤكد العمراني أن »بعض األسر فضلت االشتراك 
في خدمة الكهرباء خالل شهر رمضان، على الرغم 
عن  بديل  كحل  الصعبة،  االقتصادية  الــظــروف  مــن 
املولدات الصغيرة التي تحتاج إلى وقود والتي قد 

تتعطل بعد فترة وجيزة«.

مجتمع
طّور علماء روس من معهد الجهاز العصبي والفيزيولوجيا العصبية في األكاديمية الروسية للعلوم 
كهرومغناطيسية  نبضات  د 

ّ
يول صغير  صندوق  شكل  على  يأتي  وهــو  األرق،  على  يقضي  جهازًا 

منخفضة الترّدد تتراوح ما بن هرتز واحد وأربعن هرتزًا. وهذا الجهاز من شأنه منع اضطرابات 
النوم، فتردداته الكهرومغناطيسية املنخفضة تساعد اإلنسان على النوم بشكل طبيعي واالستيقاظ 
الذين  الجهاز، من قبل األشخاص  الطلب عاليا على  أن يكون  املتوقع  أّي صعوبات. ومــن  من دون 
)قنا( يضطرون للقيام برحالت سفر متكررة مع تغيير املناطق الزمنية. 

اكتشاف 41 حالة  املتحدة األميركية، بعد  الــواليــات  فــي  ارتــفــع عــدد اإلصــابــات بمرض الحصبة 
جديدة خالل األسبوع املاضي، بالتالي يصل عدد اإلصابات املؤكدة هذا العام إلى 880 إصابة، 
 األمر ُيَعّد 

ّ
بحسب ما أفاد به مسؤولون اتحاديون في قطاع الصحة األميركي. وأوضح هؤالء أن

 لهذا املرض منذ عام 1994، ومنذ إعالن القضاء عليه في عام 2000«. من جهته، ذكر 
ّ

»أكبر تفش
 حاالت املرض شديد العدوى والفتاك ارتفعت في البالد 

ّ
مركز مكافحة األمراض والوقاية منها أن

)قنا( بنسبة 4.9 باملائة في األسبوع املاضي، داعيا إلى مزيد من الحيطة والحذر. 

ارتفاع اإلصابات بالحصبة في الواليات المتحدةعلماء روس يطّورون جهازًا يقضي على األرق

هم  اليمن  فــي  الساحلية  المحافظات  سكان 
يقول  الكهربائي.  التيار  انقطاع  من  تضررًا  األكثر 
الجديد«،  لـ»العربي  الحديدة،  من  اهلل،  عبد  سالم 
ُمعدمون،  فقراء  المحافظة  سكان  »غالبية  إّن 
الحياة  متطلبات  توفير  يستطيعون  وبالكاد 
لشراء  المال  يملكون  وال  لعائالتهم،  األساسية 

مولدات صغيرة أو غير ذلك«.

المحافظات الساحلية

رومــا،  مــن  مقربة  على  اإليــطــالــيــة،  توربينياتارا  فــي 
جماعي.  إفطار  في  يشاركون  الثالثة  الفتيان  كــان 
استقّروا  بنغاليني  مهاجرين  أبــنــاء  الصغار  هــؤالء 
ان والتي 

ّ
ة بالسك

ّ
قبل زمن في تلك الضاحية املكتظ

لِحقت رسميًا بمدينة رومــا في عــام 1927. هم لم 
ُ
أ

يعرفوا وطنهم األصــلــي، أو بــاألحــرى وطــن ذويهم، 
هم حفظوا عادات شعبهم جّيدًا، ال سّيما تلك 

ّ
غير أن

ه في خالل شهر 
ّ
املرتبطة باملناسبات الدينية. ُيذكر أن

رمضان، اعتاد متطّوعون من بنغالدش تنظيم موائد 
التي تضّم نحو  الضاحية  هــذه  في  إفطار جماعية 
ثالثة آالف مسلم. ُيَعّد البنغاليون من أكبر الجاليات 
ه 

ّ
املهاجرة في إيطاليا، وقد أظهرت األرقام الرسمّية أن

ى عدد هؤالء املستقّرين 
ّ
ابتداًء من عام 2016 تخط

في البالد عتبة املائة ألف بنغالي، علمًا أّن الهجرة من 

بنغالدش إلى إيطاليا كانت قد بدأت في ثمانينيات 
ز هؤالء بمعظمهم في األقاليم 

ّ
القرن املاضي. ويترك

ــمـــال(  الـــثـــالثـــة التـــســـيـــو )وســـــــط( ولـــومـــبـــارديـــا )شـ
وفينيتو )شمال شرق(، فيما نجد العدد األكبر منهم 
في مدن روما )عاصمة التسيو( وميالنو )عاصمة 
لومبارديا( وفينيتسيا أو البندقية )عاصمة فينيتو( 
ــه ما 

ّ
وفــي ضواحي تلك املــدن. تجدر اإلشـــارة إلــى أن

بني نهاية عام 1989 ومنتصف عام 1990، صارت 
في  الكبرى  إيطاليا  فــي  املهاجرة  البنغالية  الجالية 
القارة األوروبــيــة، وقد تضاعف عدد املهاجرين في 
روما، والذي كان يتراوح ما بني 200 و300 مهاجر، 
نحو 20 مّرة. وبقي العدد في تزايد ليبلغ 82 ألفًا في 

ى املائة ألف في يومنا هذا.
ّ
عام 1995 ويتخط

)العربي الجديد(
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محافظات  مدن  بين  الرابط  الدائري  الطريق  تحاصر  مختلفة  نفايات 
القاهرة والجيزة والقليوبية، فتؤثّر ليس فقط على المشهد بل كذلك 

على سالمة المرور وصحة السّكان

يأس من االهتمام الحكومي

عراقيون يؤهلون أحياءهم

1819
مجتمع

القاهرة ــ العربي الجديد

تمّددت مشكلة تراكم النفايات، ال 
فات املباني، إلى خارج 

ّ
سّيما مخل

الـــشـــوارع واملـــيـــاديـــن فـــي عـــدد من 
الــذي  الــدائــري  الطريق  لتبلغ  املصرية  املـــدن 
يــربــط مــحــافــظــات الــقــاهــرة الــكــبــرى بعضها 
ببعض، وذلـــك فــي غــيــاب املــركــبــات الخاصة 

برفع النفايات، األمر الذي يهّدد بالتلّوث.
يــمــّرون على  الــذيــن  السائقن  مــئــات  ويشكو 
ــــي الـــذيـــن  ــالـ ــ الـــطـــريـــق الـــــدائـــــري وكــــذلــــك األهـ
يقيمون في محيطه، من »تالل القمامة«. هي 
صارت واحــدًا من أسباب الحوادث على هذا 
 ونهارًا، وسط تجاهل 

ً
الطريق الحيوي، ليال

املسؤولن األزمة. وهذا ما يدفع السكان إلى 
الطريق  طــول  على  املنتشرة  النفايات  حــرق 
وعـــلـــى ســـاللـــم املــــشــــاة، لــلــتــمــّكــن مــــن املـــــرور 
سيرًا على األقدام من جهة، ومن جهة أخرى 
مكافحة الحشرات والفئران التي تتجّمع في 
الكريهة. هم يحرقون  والروائح  األمكنة  تلك 
 الــدخــان الــنــاتــج عــن ذلــك 

ّ
الــنــفــايــات، علما أن

يؤّدي إلى مشكالت صحية كبيرة، خصوصا 
لــــدى الـــذيـــن يــعــانــون أمـــراضـــا صـــدريـــة على 
ه يعّوق رؤيــة سائقي 

ّ
سبيل املثال. كذلك فإن

السيارات، خصوصا في الليل.
يشير مــســؤول فــي أحـــد أحــيــاء الــقــاهــرة إلــى 
الطريق  أصـــاب  الـــذي  للتدهور  رئــيــس  سبب 
»الـــعـــربـــي  ــال. فـــيـــقـــول لــــ ــ ــمـ ــ الـــــدائـــــري، هــــو اإلهـ
 »هذا الطريق، حتى يومنا، بال أب 

ّ
الجديد« إن

ق 
ّ
يتعل عندما  خصوصا  بــه،  يعترف  شرعي 

الــجــديــد« ردود أفـــعـــال غــاضــبــة لــعــدد منهم 
املكان  بإلقائها في  النفايات  تّجار  قيام  إزاء 
ــا، األمـــــر الـــــذي يــتــســبــب فـــي أضــــرار  ــهـ ــرقـ وحـ
صحية، ناهيك عن الروائح الكريهة والدخان. 
مــحــمــد طــايــع مـــن األهـــالـــي، يـــقـــول: »أرســلــنــا 
بإنقاذنا  مطالبن  للمسؤولن  عــّدة  شكاوى 
 
ّ
من أكــوام الزبالة على الطريق الــدائــري، لكن
أّيا منهم لم يتحّرك لوضع حّد لهذه الكارثة 
الــتــي تــهــّدد املــواطــنــن الــقــريــبــن مــن املنطقة 
 
ّ
ــا مــحــمــد إبـــراهـــيـــم فــيــقــول إن ــ بــــأمــــراض«. أّمـ

للتجارة  إلــى مكان  الــدائــري تحّول  »الطريق 
بالزبالة بعد فرزها وحرق غير الــالزم منها 
ــرأى ومــســمــع مـــن الــجــمــيــع«، مضيفا  عــلــى مــ
نــا وبــنــاتــنــا تـــضـــّرروا مــن الــدخــان   »أبــنــاء

ّ
أن

ورائحة النفايات«.
الدخان  من  كذلك  يشكون  السيارات  سائقو 
املتصاعد نتيجة حرق النفايات على الطريق 
»الـــعـــربـــي  الــــــدائــــــري، فـــيـــقـــول عـــلـــي مــحــمــد لــــ
 »الــرقــابــة غــائــبــة عــلــى الــطــريــق، 

ّ
الــجــديــد« إن

ــفــت حــالــة من 
ّ
 أكــــوام الــزبــالــة خــل

ّ
فــي حــن أن

ين يؤديان 
َ
االزدحــام املــروري والفوضى اللذ

إلى زيادة حوادث الطرقات«. من جهته، يقول 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن ســيــد جــمــال الـــديـــن لـــ
ل أزمة للسائقن أعلى الطريق 

ّ
»القمامة تمث

الدائري، ونحن اعتدنا هذا املشهد اليومي«. 
ـــه تــقــّدم »مـــع عـــدد مــن الــزمــالء 

ّ
ويــشــيــر إلـــى أن

بشكاوى إلى الوحدات املحلية التي رفضتها 
بــحــّجــة أنــهــا غــيــر مــســؤولــة عــن ذلــــك. ونحن 
نحاول التواصل مع أّي جهة معنية بمراقبة 

الطريق، من دون جدوى«.

تأتي مبادرات األهالي 
على خلفية التراجع الكبير 

في الخدمات البلدية

الدخان الناتج عن حرق 
النفايات يؤّدي إلى 

مشكالت صحية كبيرة

النقل  »وزارة   
ّ
أن بــالــكــوارث«، موضحا  األمـــر 

تــرمــي املــســؤولــيــة عــلــى املــحــلــيــات املمثلة في 
محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية التي 
الــطــريــق، فــي حــن ترفض املحليات  يمّر بها 
الطرق  املسؤولية على شــركــات  ذلــك وتــرمــي 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن والــكــبــاري«. يضيف لـــ
ــة حــقــيــقــيــة عــلــى الــطــريــق  ــابـ ــود رقـ ــ ــدم وجـ ــ »عـ
الدائري أّدى إلى تفريغ مركبات النقل الرتش 
)مــخــلــفــات املــبــانــي( عــلــنــا عــلــى الــطــريــق، في 
حن تعمد مركبات الكارو إلى نقل النفايات 
جَمع من املنازل في مقابل مبالغ مالية 

ُ
التي ت

ورمــيــهــا أعــلــى الــطــريــق الـــدائـــري«. ويــتــحــّدث 
كذلك عن »االنتشار املخيف للنّباشن الذين 
ــشــون الــقــمــامــة مــْحــدثــن فــوضــى عــارمــة 

ّ
يــفــت

بــاملــكــان لجمع مـــواد قــد تــفــيــدهــم، بــاإلضــافــة 
إلى التخلص من املتبقي عن طريق الحرق«، 
رًا من »تبعات الدخان واألضرار الصحية 

ّ
محذ

 واملرضى«.
ّ
التي تهدد األطفال وكبار السن

ــل عـــدم  ـ
ّ

ــد فـــض ــ ويـــتـــابـــع املــــســــؤول نـــفـــســـه، وقـ
 »ثّمة أحياء قريبة من 

ّ
الكشف عن هويته، أن

الطريق راحــت تعمد منذ بــدء شهر رمضان 
إلى نقل مخلفات موائد الرحمن الرمضانية 
إلـــى جــانــَبــي الــطــريــق الـــدائـــري، لــعــدم وجــود 
الــوضــع ويــزيــد من  أّي رادع. وهــو مــا يفاقم 
القمامة  تــالل  مــن  املنبعثة  الكريهة  الــروائــح 
 »املعنين 

ّ
ومن قزازة املشهد«. ويلفت إلى أن

ال يطرحون حلواًل فعلية، بل حمالت مسّكنة 
ال تــســتــمــر إال أيـــامـــا قــلــيــلــة ولــتــعــود بــعــدهــا 

النفايات وتتكدس على الطريق الدائري«.
مــن جــهــتــه، يــقــول أســتــاذ هــنــدســة الــطــرق في 

الــدكــتــور سعيد يوسف،  جامعة عــن شمس، 
 »كــثــرة عمليات حرق 

ّ
الــجــديــد« إن »الــعــربــي  لـــ

أو  الدائري  الطريق  القمامة ســواًء عند أسفل 
أعــاله، تقلل من عمره االفتراضي، األمــر الذي 
 
ّ
قد يتسبب في انهياره مع الزمن«، شارحا أن
في  الخرسانة  قــّوة  ر سلبا على 

ّ
تؤث »النيران 

جسم الكوبري )الجسر(«. ويلفت يوسف إلى 
الطريق  املوجودة في أسفل  األنفاق  »عشرات 
الدائري والتي أغلقت كليا بالقمامة من دون 
ــع أّي تـــوصـــيـــات لـــرفـــعـــهـــا، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ وضـ
الدائري«. يضيف  الطريق  تأثيرها على عمر 
 »تالل القمامة تشّوه منظر الطريق 

ّ
يوسف أن

عــمــومــا، وهـــي مــن األســـبـــاب الــتــي تــــؤدي إلــى 
الــحــوادث  تلك  الــحــوادث عليه. فنسبة  زيـــادة 
الطرقات  ل على  مــا ُيسجَّ بــن  مــن  العليا  عد 

ُ
ت

 200« 
ّ
أن األخـــرى فــي مــصــر«. ويتابع يوسف 

ألف سيارة تمّر يوميا على الطريق الدائري، 
ر أّي رقــابــة دوريـــة عليه من 

ّ
ولــأســف ال تتوف

قبل الحكومة. فنحن ال نجد أّي سيارات شرطة 
عليه أو دوريات أمنية أو نقاط إسعاف«.

للطريق  املـــجـــاورة  املــنــاطــق  ال يخفي ســكــان 
الــــدائــــري ســخــطــهــم، وقــــد رصـــــدت »الــعــربــي 

وسط غياب اهتمام 
الجهات الرسمية 
بأحيائهم، عمد 

مواطنون عراقيون 
إلى تأهيلها بوسائلهم 

وعلى نفقتهم الخاصة. 
فاإلهمال يؤّدي إلى 
تفاقم الحال، بال شك

بغداد ــ كرم سعدي

فــي حـــّي الــغــزالــيــة الـــواقـــع غــربــي العاصمة 
الــعــراقــيــة بــغــداد، يسكن أحــمــد شــهــاب. هو 
ــه الــجــامــعــيــة  ــ ــتـ ــ شـــــاب أنــــهــــى حـــديـــثـــا دراسـ
ويحاول االستفادة من تخصصه في الزراعة 
ليساعد جيرانه وأصدقائه ومعارفه مجانا 
ــق بــأعــمــال الــبــســتــنــة، وغــايــتــه 

ّ
فـــي مـــا يــتــعــل

بــحــســب مـــا يــقــول »إضـــفـــاء جــمــال ونــظــافــة 
ويعمل  السكنية«.  واألحــيــاء  الــبــيــوت  على 
 مــا هــو مهمل 

ّ
الــشــاب على االنــتــفــاع مــن كــل

وتحويله إلى »مصدر للجمال«، كحاويات 
لــأزهــار والــنــبــاتــات فــي حــدائــق املــنــازل أو 
زوايــــا أخـــرى مــنــهــا. وهـــو مــا جــعــل كثيرين 
يفّكرون في اإلفادة من أشياء مهملة لديهم، 
أكثر  التي يسكنونها تبدو  األزقــة  فصارت 

جمااًل.
 »اللمسات 

ّ
يقول أحمد لـ«العربي الجديد« إن

الفنية الزراعية الجميلة في داخل املنازل لم 
تــكــن هــي هــدفــي الــوحــيــد مــن الــتــواصــل مع 
الناس ومساعدتهم في تنفيذ أفكار جميلة 
ــّم هو  ــ بــالــلــجــوء إلــــى الــــزراعــــة. الـــهـــدف األهــ
تحويل اهتمامهم صوب صيانة شوارعهم 
 »أحدًا لم يمانع حن 

ّ
وأحيائهم«. يضيف أن

منزله  محيط  لترتيب  أفــكــارًا  عليه  طرحت 
ــارج واالهـــتـــمـــام بــتــزيــن الــرصــيــف  مـــن الـــخـ
وإقـــــامـــــة أحــــــــواض عـــلـــيـــه لـــــزراعـــــة األزهـــــــار 
 »ثّمة نقصا 

ّ
والشتول املختلفة«. ويتابع أن

الحكومة  على  ُيفترض  التي  الخدمات  في 
 ذلك بحسب رأيي ال يجب أن 

ّ
تقديمها، لكن

لـــذا عمدت  ــدي.  األيــ مكتوفي  نــقــف  يجعلنا 
إلى تقديم خدمات بسيطة إلى الناس، هي 
ــذونــهــا هــم بــأنــفــســهــم في 

ّ
مــجــّرد أفــكــار يــنــف

منازلهم وخارجها«.
فأحياء  بذلك،  متفّردًا  ليس  الغزالية  وحــّي 

يضّم ما بن 1000 و1500، وهــو ما تسبب 
فــي ضــغــط كــبــيــر عــلــى الــخــدمــات املــقــّدمــة«. 
الحالة  »بعد تدهور  ــه 

ّ
أن الساعدي  ويشرح 

الــذي  الحصار  منذ  للمجتمع  االقتصادية 
ــــرض عــلــى الـــبـــالد فـــي عـــام 1991، لـــم يعد 

ُ
ف

عن  بمعزل  مستقبله  بناء  الفرد  إمكان  في 
عائلته، فصار بيت العائلة ُيقسم إلى بيوت 
بعدما  األبـــنـــاء  فيها  ليسكن  عـــّدة  صــغــيــرة 

كبروا وأنشأوا عائالتهم الخاصة«.

 »املــشــكــلــة األكــبــر 
ّ
ويــشــيــر الــســاعــدي إلـــى أن

تكمن بالفساد املستشري الذي يحول دون 
الــخــدمــات  الــبــنــى التحتية وتــقــديــم  تــأهــيــل 
إنفاقا  »ثــّمــة   

ّ
أن متابعا  لــلــســكــان«،  الــالزمــة 

كــبــيــرًا فـــي األمـــــــوال املــخــصــصــة لــلــخــدمــات 
ها بأكثرها تذهب إلى جيوب الفاسدين 

ّ
لكن

 
ّ
البلديات، بالتالي فإن املتنفذين في دوائر 

الفساد  البلد والــنــاس«. وُيَعّد  املتضرر هو 
من أبرز املشكالت التي يعانيها العراق منذ 
الــغــزو األميركي فــي عــام 2003، األمــر الــذي 
 مفاصل الحياة 

ّ
ر بصورة كبيرة على كل

ّ
أث

فــي الــبــالد الــتــي تــضــّم أكــثــر مــن 30 مليون 
نسمة.

وبــمــنــاســبــة شــهــر رمـــضـــان، عــمــد كــثــيــرون 
إلــــى تــنــظــيــف أزقــتــهــم ومــنــازلــهــم وإضـــفـــاء 
ملسات جميلة عليها. هذا ما حصل في حّي 
الــوزيــريــة، أحــد أقــدم األحــيــاء فــي العاصمة 

 الجيران تعاونوا لتأهيل شبكة 
ّ
بغداد، إذ إن

الـــصـــرف الــصــحــي وشــبــكــة تــصــريــف مــيــاه 
األمــطــار وطــالء الــرصــيــف. صــالح عــادل من 
الجديد«:  لـ«العربي  يقول  الوزيرية،  سكان 
»نـــحـــن ال نــعــتــمــد عــلــى الـــخـــدمـــات الــبــلــديــة 
ونــتــشــارك بــاســتــمــرار فـــي تــنــظــيــف زقــاقــنــا 
ــادل: »مــن  ــ وتــأهــيــلــه وتــجــمــيــلــه«. يــضــيــف عـ
 الــنــاس جميعا 

ّ
يــتــجــّول فــي بــغــداد يـــرى أن

 نقص الخدمات التي 
ّ

يفعلون ذلــك، في ظل
 ما يقومون به 

ّ
تقّدمها البلديات«، متابعا أن

من تأهيل لشبكات صرف املياه على سبيل 
ما هو »لحماية منازلنا وأزقتنا من 

ّ
املثال إن
الغرق«.

فـــي الـــســـيـــاق، عــمــدت فـــائـــزة الــنــعــمــانــي مع 
جـــيـــران لــهــا إلــــى تــوفــيــر أغــطــيــة لــشــبــكــات 
الــصــرف الــصــحــي، فــي وقـــت تستمّر سرقة 
ــاذ الـــبـــلـــديـــة أّي  ــخــ تـــلـــك األغـــطـــيـــة وعــــــدم اتــ
إجـــــــراءات لــلــحــّد مـــن تــلــك الـــســـرقـــات. تــقــول 
 »حــوادث عّدة وقعت 

ّ
لـ«العربي الجديد« إن

املنهوالت  ففتحات  األغطية.  غيات  بسبب 
 ثّمة أشخاصا وقعوا فيها 

ّ
واسعة لدرجة أن

إلـــى جانب  وتــعــّرضــوا إلصــابــات مختلفة، 
حــــوادث الـــســـيـــارات«. تــضــيــف: »لــــذا، قــررنــا 
نــحــن ســـكـــان الـــحـــّي أن نــتــشــارك فـــي صنع 
أغطية خاصة ونجحنا في ذلك«، موضحة 
 مــا صــنــعــوه هــو »مــشــبــكــات غــيــر مغرية 

ّ
أن

 أغــطــيــة املــنــهــوالت 
ّ
لــلــســارقــن، فـــي حـــن أن

األصلية التي تعتمدها البلديات مصنوعة 
ــــادة مــعــدنــيــة يــمــكــن لـــهـــؤالء صــهــرهــا  مـــن مـ

وبيعها واالنتفاع منها«.
ــرى، تــنــاقــلــت مــواقــع الــتــواصــل  مــن جــهــة أخــ
االجتماعي في الفترة األخيرة أخبارًا حول 
ــمــــال تـــأهـــيـــل جـــســـر لــلــمــشــاة فــــي إحــــدى  أعــ
مناطق بــغــداد، بعدما كــان قــد ُهــدم بسبب 
تــفــجــيــرات قــبــل ســـنـــوات مـــن دون أن تعمد 
أّي من الجهات املختصة إلى تأهيله، على 
بن  يربط  الجسر  فهذا  أهميته،  مــن  الــرغــم 
ــارع مـــروري  ــن، يتخللهما شـ ــن ســكــنــيَّ حــيَّ
ـــه مخصص 

ّ
إن ســريــع يصعب اجــتــيــازه، إذ 

لــلــســيــارات. ويــؤكــد ســكــان متضررون  فقط 
 
ّ
مـــن غــيــاب الــجــســر لـــ«الــعــربــي الــجــديــد« أن

حوادث دهس تقع باستمرار في هذا املكان، 
ي تأهيل الجسر 

ّ
األمر الذي هو استدعى تبن

ت األمر.
ّ
على حساب مجموعة منهم تبن

ــّدة فـــي الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة أخــذ  ســكــنــيــة عــ
سكانها على عاتقهم االهتمام بها. ويأتي 
ذلـــك بــحــســب املــهــنــدس الـــزراعـــي فـــي أمــانــة 
بغداد حسن الساعدي »على خلفية التراجع 
الـــذي يسّجل  البلدية  الــخــدمــات  فــي  الكبير 
الــتــي عاشتها  ــــات  مــنــذ عــقــود نتيجة األزمـ
ـــ«الـــعـــربـــي  ــتــــحــــّدث الــــســــاعــــدي لـ ــــالد. ويــ ــبـ ــ الـ
البلديات،  الجديد« عن »عراقيل عّدة لعمل 
 املــدن العراقية في حاجة ماسة 

ّ
في حن أن

بنيتها  لكامل  وتــجــديــد  تأهيل  إعـــادة  إلــى 
د ومكلف«. يضيف 

ّ
 األمر معق

ّ
التحتية، لكن

 »أحـــــــدث الـــشـــبـــكـــات أنــشــئــت 
ّ
الـــســـاعـــدي أن

املــاضــي وهــي معّدة  الــقــرن  فــي ثمانينيات 
الســتــيــعــاب كــمــّيــات مــحــددة مــن املــيــاه على 
 

ّ
سبيل املــثــال، بحسب عــدد الــســكــان فــي كل

 الحال تبّدلت والزقاق الذي 
ّ
حّي سكني. لكن

كان يسكنه ما بن 200 و300 مواطن، صار 

تالل القمامة 
تحاصر القاهرة الكبرى

نازحو طرابلس 
يلجأون إلى تونس

يرغب 34 في المائة من 
النازحين الليبيين في 

اللجوء إلى دول الجوار

طرابلس ــ عبد اهلل الشريف

ــّدة  ســّجــلــت ســلــطــات مــحــلــيــة فـــي بـــلـــديـــات عـ
غــربــي ليبيا بـــدء تــوّجــه عـــدد مــن الــنــازحــن 
القريبة  تــونــس  ال سّيما  الــجــوار،  دول  نحو 
ــر الـــعـــســـكـــري الـــجـــديـــدة  ــ

ّ
ــوت ــتــ مــــن مـــنـــاطـــق الــ

جنوبي طرابلس ومــدن قريبة من العاصمة 
مثل غريان وترهونة. ويشير مسؤولون من 
 ما ال يقل عن 

ّ
ي زلينت ومسالته إلى أن

َ
بلديت

530 أسرة قررت االنتقال إلى مناطق أقصى 
ها تنوي فعليا اللجوء إلى 

ّ
الغرب الليبي، لكن

تونس بسبب تفاقم الظروف املعيشية.
الــبــاري شعيب، وهــو عضو لجنة  يقول عبد 
 
ّ
األزمـــة فــي طــرابــلــس، لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«، إن
»تــقــاريــر أصــدرتــهــا بــلــديــات عــــّدة فــي الــغــرب 
 الـــبـــالد مــقــبــلــة عــلــى مــوجــة 

ّ
الــلــيــبــي تــؤكــد أن

نزوح أوسع من جّراء الحرب املتمّددة والتي 
قـــد تـــطـــاول مــنــاطــق أخـــــرى غــيــر الــعــاصــمــة، 
منها سرت الواقعة بن طرابلس وبنغازي«. 
 »ســرت وحدها تؤوي 

ّ
أن إلــى  ويلفت شعيب 

ــــرة نـــازحـــة مـــن طــرابــلــس«،  أكـــثـــر مـــن 500 أسـ
مرّجحا »إمكانية نزوح تلك األسر مجددًا إلى 
مناطق أخرى فيما عدد من سكان سرت يفّكر 
 كــثــيــريــن مــا زالـــوا 

ّ
فــي الـــنـــزوح، ال ســّيــمــا وأن

يذكرون ما عاشوه في عام 2016 عندما كانت 
القوات الحكومية تقاتل تنظيم داعش فيها«.
ــنــــازحــــن  الــ شــــــــؤون  وزارة  بــــيــــانــــات  ــد  ــيـ ــفـ تـ
 
ّ
واملــهــجــريــن فــي حــكــومــة الــوفــاق بليبيا بــأن
ــازحـــن مـــن طـــرابـــلـــس عــلــى خــلــفــّيــة  ــنـ عــــدد الـ
الحرب املستمرة في جنوب البالد بلغ 75 ألف 
نازح. من جهتها، كشفت بلدية غريان )شمال 

غــرب( في بيان أصدرته اإلثنن املاضي عن 
ــذ ســيــطــرت  ــن املـــديـــنـــة مـ نـــــزوح 531 أســـــرة مـ
حفتر.  خليفة  املــتــقــاعــد  الـــلـــواء  قـــوات  عليها 
املهّجرة من مناطقها تواجه   األســر 

ّ
أن ُيذكر 

صــعــوبــات فـــي الــتــكــّيــف مـــع ظــــروف الــنــزوح 
بسبب الــغــالء والــنــقــص الــحــاد فــي السيولة 
الــنــقــديــة، بــاإلضــافــة إلـــى عــجــز الــحــكــومــة عن 
البلدية بامليزانيات الالزمة  تمويل املجالس 
لتوفير املـــؤن واملـــأوى لتلك األســـر. أّم عــادل، 
أرملة وأّم لخمسة أطفال، تعيش مع أخيها في 
مركز لإليواء بمصراته )شمال غــرب(. تشكو 
»املضايقات  مــن  الجديد«  لـ«العربي  عــادل  أّم 
الــنــازحــون بسبب مسقط  يــتــعــّرض لها  الــتــي 
رأسهم، فأسر نازحة كثيرة من طرابلس هي 
تشاركان حفتر  ن 

َ
اللت ترهونة  أو  غريان  من 

أّم عــادل  العاصمة«. وتــوضــح  فــي حربه على 
الــغــرب الليبي بــن مــواٍل   »انــقــســام مناطق 

ّ
أن

نازحن  الوفاق جعل  لحفتر ومــواٍل لحكومة 
ومضايقات«،  ملالحقات  يتعّرضون  كثيرين 
مشيرة إلى رغبتها وكذلك عدد من جيرانها 

في »االنتقال إلى تونس«.
فـــي الـــســـيـــاق، يــشــيــر أخــــو أّم عــــــادل، عيسى 
ه »ال يمكن 

ّ
زاقوب، لـ«العربي الجديد«، إلى أن

تقدير عدد الليبين الذين لجأوا إلى تونس. 
وهــؤالء نجحوا بذلك بسبب قدرتهم املادية 
 
ّ
على العيش في خارج ليبيا«. يضيف: »أظن
ليبيا  غـــرب  مـــدن  فــي  املعيشية  الـــظـــروف   

ّ
أن

أسوأ بكثير من تحّمل صعوبات العيش في 
 

ّ
 »هناك قد أجد على أقل

ّ
تونس«، موضحا أن

تقدير من أشكو له وأحصل على حقوقي«.

إلـــى جــانــب الــقــتــال الــــذي يــرهــب الليبين في 
الــعــاصــمــة، كــانــت قـــوات حفتر قــد عــمــدت إلــى 
قــطــع املــيــاه عــن طــرابــلــس فــي ســيــاق الحصار 
 حفتر عاد ليصدر أوامره 

ّ
املفروض عليها. لكن

ل من مخاوف 
ّ
 ذلك لن يقل

ّ
بإعادة املياه، علما أن

الــســكــان، فإمكانية قطع املــيــاه مــن جــديــد أمر 
 ليل األحــد املــاضــي، كــان جهاز 

ّ
وارد. ُيــذكــر أن

وهو  الصناعي،  النهر  مشروع  وإدارة  تنفيذ 
الجهة املسؤولة عن إمــداد العاصمة ومناطق 
غرب ليبيا باملياه، قد أعلن عن قيام مجموعة 
في  الرئيسية  املــيــاه  مضخات  بغلق  مسلحة 
الــجــنــوب لتنقطع املـــيـــاه عـــن طــرابــلــس ومـــدن 
الــشــمــال الــغــربــي. وكــانــت وزارة الــداخــلــيــة في 
أعلنت من جهتها، صباح  الوفاق قد  حكومة 
 تــلــك املــجــمــوعــة املسلحة 

ّ
اإلثــنــن املـــاضـــي، أن

ها تمارس نوعا من الحصار 
ّ
موالية لحفتر وأن

عــلــى أهــالــي طــرابــلــس إلضــعــاف معنوياتهم. 
ه »في إمكان 

ّ
ويقول شعيب في هذا اإلطــار، إن

قطع املــيــاه عــن طرابلس أن يزيد مــن الــنــزوح، 
لـــلـــنـــاس مــثــل  ــادر حـــيـــويـــة   مــــصــ

ّ
ال ســـّيـــمـــا أن

مصادر الطاقة )من قبيل غاز الطهي والوقود 
تـــحـــت ســيــطــرة  أراٍض  فــــي  تـــقـــع  ــا(  ــمـ ــرهـ ــيـ وغـ
األميركي  »غــالــوب«  مؤسسة  وكــانــت  حفتر«. 
قـــد نــشــرت اإلثـــنـــن املـــاضـــي نــتــائــج اســتــطــالع 
رأي يــّبــن رغــبــة أكــثــر مــن تــلــث الــنــازحــن في 
 
ّ
التوجه إلى دول مجاورة لليبيا، مشيرًا إلى أن

ظروف العيش ازدادت سوءًا. وأوضحت نتائج 
 37 فــي املــائــة يــعــانــون للعثور 

ّ
االســتــطــالع أن

يفتقرون  املائة  في  و43  مناسب،  على مسكن 
إلى السيولة النقدية، فيما يرغب 34 في املائة 

في مغادرة ليبيا واللجوء إلى بلدان الجوار.
 املــنــظــمــات الــدولــيــة 

ّ
ــى أن ــارة إلــ ــ ــ تـــجـــدر اإلشـ

اســتــشــعــرت بــــدء مـــوجـــات الــلــجــوء إلــــى دول 
الحوار، فقد أفادت املفوضية السامية لأمم 
املــتــحــدة لـــشـــؤون الــالجــئــن فـــي خــــالل بــيــان 
صحافي السبت املاضي نشرته على موقعها 
ــا وملــنــظــمــة  ــهـ  مــمــثــلــن لـ

ّ
اإللــــكــــتــــرونــــي، بـــــــأن

من  مــســؤولــن  برفقة  زاروا  العاملية  الصحة 
تــطــاويــن  ــة  ــ الــتــونــســيــة واليــ الـــصـــحـــة  وزارة 
مع  الليبية  الــحــدود  مــن  الــقــريــبــة  التونسية 
تونس لالطالع على إمكاناتها في ما يتعلق 
باستقبالها الجئن فارين من أعمال العنف 
الـــتـــي تــشــهــدهــا لــيــبــيــا حـــالـــيـــا، ولــلــتــأكــد من 
إمكانية املنظمات لتقديم مساعدات إنسانية 
لهؤالء منعا لحدوث أزمة إنسانية مفترضة 

من جّراء توّسع رقعة الصراع.

ــزء مــــن حـــيـــاة أي  ــ املـــشـــاكـــل أو الـــخـــالفـــات جـ
ثــنــائــي. لــكــن رّبـــمـــا يــمــكــن الــتــعــامــل مـــع هــذه 
تصل  أن  دون  مــن  إيجابية  بطريقة  املشاكل 
إلى مستوى الغضب. في هذا اإلطار، يعرض 
مـــوقـــع »ســـايـــكـــولـــوجـــي تــــــــوداي« 8 وســـائـــل 

للتعامل معها بشكل أفضل، وهي:
ــه ليس  ــ ــــرف أن الــغــضــب فـــي حـــد ذاتـ 1 - اعـ
ــاك فـــــرق كــبــيــر بــــن الــغــضــب  ــنــ ــرًا، وهــ ــ ــدمـ ــ مـ
والــغــيــظ أو االنــفــعــال الــشــديــد. حـــن يــكــون 
شخص ما غاضبا، يحتاج إلى التعبير عن 
مشاعره، وهذا ال يعني اللجوء إلى تحطيم 

األشياء أو العالقات.  
2 - تحدث عن مشاعرك قبل أن تغضب. حن 
تتمّكن أنت أو شريكك من التعامل مع املوقف 
ليصبح مشكلة.  يتطور  ال  قد  آمنة،  بطريقة 

في الكثير من األحــيــان، أنــت في حاجة فقط 
إلى قول األشياء واختيار الكلمات املناسبة، 

حتى يعرف الشريك كيف تشعر. 
3 - ال تــرفــع صــوتــك. إنـــه ألمـــر مــدهــش كيف 
يمكن حل مشاكل تتعلق باملشاعر املجروحة 
بــالــهــمــس. وينصح  املـــؤذيـــة  أو االخـــتـــالفـــات 
الـــتـــواصـــل مع  األزواج  نــفــســيــون  مــعــالــجــون 
بعضهم بعضا بصوت منخفض، ما يساهم 

في الحد من احتمال الغضب في العالقة.
كــــل جــــدال  تــعــتــبــر  ــدد عـــالقـــتـــك أو  ــهـ تـ 4 - ال 
أو شــجــار تــهــديــدًا لــعــالقــتــك. هـــذا الــنــوع من 
االبتزاز العاطفي يضع الشريك في حالة من 
الذعر. في وقت قد تخبره أنك ترغب في إنهاء 
الــعــالقــة، ربــمــا يفّكر فــي كيفية قــضــاء عطلة 
مــعــك. وإذا كـــان الــشــريــك يــرغــب فــي الحفاظ 

أو  العائلة، فقد يكون خبر كهذا مدمرًا  على 
ربما يصيبه باالكتاب الشديد، وبالتالي لن 

يكون قادرًا على اعطائك ما تحتاج إليه. 
5 - ال تراكم. يحدث هذا حن تذكر الشريك 
بـــــأمـــــور أو مــــشــــاكــــل حــــدثــــت فـــــي املــــاضــــي 
لتستخدمها خالل أي جدال أو شجار. ال بد 
أن تتعامل مع مشكلة واحــدة في آن واحد. 
وإذا كان لديك بالفعل مشاعر لم تحل بعد 
نــتــيــجــة مــشــاكــل ســابــقــة، تــحــدث عــنــهــا في 

وقت آخر.
6 ـ ال تــتــجــنــب غـــضـــبـــك. فــــي حـــــال أرجـــــأت 
ــد تــنــفــجــر أو  ــاعـــرك لــبــعــض الــــوقــــت، قــ مـــشـ
ترتكب أمورًا ستندم عليها. الغضب ال يقلل 
مــن الــحــب، ويــمــكــنــك أن تــغــضــب مــن الــذيــن 
قــد نشعر  الـــذي  الـــواقـــع، األذى  فــي  تحبهم. 

الذين نحبهم أكبر ألننا  به من األشخاص 
نحبهم أكثر.

7 - فــكــر فـــي طــريــقــة لــحــل املــشــاكــل مـــن دون 
غضب. يمكن لكل شريك الحديث عن مشاعره 
ملــدة خمس دقــائــق، ثــم تفكير كــل طــرف على 
حــدة بما سمع ملــدة 20 دقيقة، والــعــودة إلى 
الطاولة ومناقشة كيف يمكنكما التعامل مع 
ليس  أنــه  كذلك  واعلم  أفضل.  املشكلة بشكل 

بالضرورة حل املشكلة فورًا.
أبـــدًا. وتشمل  ــاءة غير مسموح بها  8 - اإلسـ
اإلساءة اللفظية، أو أي نوع من أنواع العنف 
بما في ذلك إغــالق األبــواب، أو كسر األلــواح، 
أو الـــضـــرب. فـــي حـــال تــطــور األمــــر إلـــى هــذه 
الدرجة، فهذا يعني أنه عليك مغادرة املنزل.  
)ربى أبو عمو(

كيف تحمي 
عالقتك 

مع الشريك 
خالل 

المشاكل؟

رلى المصري

في العام 2012، وفي إحدى الدراسات التي قمنا بإعدادها حول األسباب 
األساسية التي دفعت النساء واألسر إلى ترك سورية، كان االغتصاب 
الرئيسي.  السبب  هو  املمنهجة،  الحرب  أدوات  كأحد  الجنسي،  والعنف 
حينها، عــشــرات املــقــابــالت كــانــت قــد تــّمــت مــع النساء والــشــابــات، وفي 
جميع املــقــابــالت، كــانــت اإلجــابــة عــامــة ومــشــتــركــة: »سمعنا عــن امـــرأة 
ِشرت 

ُ
سمعت عن امــرأة أخــرى أنه قد حصل معها كذا وكـــذا...«. حني ن

إجــــراء مقابلة  »املــتــحــذلــقــني«  األجــانــب  الصحافيني  أحـــد  أراد  الـــدراســـة، 
حــولــهــا، ولــوقــاحــتــه، بـــدأ بـــأن تــســاءل عــمــا إذا كـــان االغــتــصــاب كسالح 
لــم يتم توثيق  حــرب هــو مجرد »خــرافــة أو أســطــورة حضرية« بما أنــه 
الذكورية والعرقية حالت دون معرفة  امتيازاته  أية حالة بصددها. لعل 
والعنف  االغتصاب  إحياء حادثة  إعــادة  استحالة  وربما  مــدى صعوبة 
والناجيات ال سيما في ظل مجتمع ال  الضحايا  النساء  لدى  الجنسي 
يزال فيه املجرمون يتمتعون بالحصانة، وطرق تحقيق العدالة غالبًا ما 
تكون مسدودة. اليوم، وبعد ثماني سنوات، ال يزال من الصعب جدًا على 
األمــر. ما  التحدث عن  االغتصاب في سورية  والناجيات من  الضحايا 
تعرضت وتتعرض له النساء والشابات في سورية، أكان في السجون 
واالعتقال على أيدي النظام أو أثناء مداهمة املنازل أو على الحواجز ومن 
بالتحدث عن  النساء  بــدأت  اليوم،  لكن  يمكن وصفه.  ال  الشبيحة،  قبل 
األمر. باتت لدى بعض النساء القوة لتقديم شهاداتهن. وبدأ املجتمع، وإن 

بشكل خجول وتدريجي، بتغيير مواقفه تجاه األمر. 
أن  املجتمع  مــن  نــتــوقــع  ولـــن  راديــكــالــيــًا.  وال  تلقائيًا  التغيير  يــكــون  لــن 
يحتضن الضحايا، جميع الضحايا، وأن يقوم بمحاسبة املجرمني سواء 
كانوا أنظمة أو أفــرادًا. ال تــزال هناك الكثير من األســر التي تسعى إلى 
الشرف«.  »جرائم  تحت مسمى  معتقالت سابقات  كن  إذا  بناتها  قتل 
لكن في املقابل، ثمة بعض النساء القويات. نساء قررن املواجهة الذاتية 
ال  وثقافية  واجتماعية  وقضائية  قانونية  بيئة  ظــل  فــي  واملــوضــوعــيــة 
تزال قاصرة عن تحقيق العدالة. بعض األسر في املجتمعات املحافظة 
السورية، بنت يعتبرن أن الناجيات من االغتصاب هن ضحايا وجرحى 
حرب. الحاالت ال تزال فردية، وتعتمد إلى درجة كبيرة على قدرة النساء 
أسرية  بيئة  إلى  ينتمني  بأن  املواجهة، وحظهن  قدرتهن على  وحظهن. 
واجتماعية أكثر انفتاحًا نسبيًا، وبأن يحظني بشبكة دعم نسوية قادرة 

على تمكينهن ودعمهن. 
سواء  االغتصاب  جرائم  لحصول  الجماعي  النكران  مسموحًا  يعد  لم 
»طمطمة« األمر والسكوت عنه  بعدم التحدث عنه وتسمية املجرمني، أو بـ
من قبل األسر، أو بقتل النساء الضحايا. يبقى الرهان أن تخرج املسألة 
من كونها حاالت فردية، وأن ُيحاسب النظام وكل املجرمني على العنف 

الجنسي لتحقيق العدالة املطلقة للناجيات. 
)ناشطة نسوية(

الخروج من الـ»تابو«

تاء تحقيق

متى يبدأ أهله 
بإعادة تأهيله؟ 

)حيدر هادي/ 
األناضول(
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... في القاهرة )العربي الجديد(

في أحد مراكز إيواء النازحين )محمود تركية/ فرانس برس(


