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موسكو ـ رامي القليوبي

»بلد منقسم ذو ثقافتني مختلفتني«. هكذا 
الــراحــل  األمــيــركــي  السياسي  املــفــّكــر  يصف 
الشهير  كتابه  فــي  هنتنغتون،  صاموئيل 
ــراع الــحــضــارات« أوكــرانــيــا، الــتــي تعيش حالة  »صــ
من االنقسام العميق بني مناطقها الغربية الناطقة 

باألوكرانية والشرقية املوالية لروسيا.
التباين  بلغ هذا  األخيرة،  الخمس  السنوات  فخالل 
ــعـــي مــنــطــقــة  ــي الــــحــــاد ذروتــــــــــه، فــــي ظــــل سـ ــلــ ــداخــ الــ
دونباس التي تضم مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك 
لالنفصال عن أوكرانيا واالنضمام إلى روسيا، في 
عهد  في  كييف  في  القومي  الخطاب  تشديد  مقابل 
األمر  ووصــل  بوروشينكو.  بيترو  السابق  الرئيس 
إلــــى تــمــجــيــد ســتــيــبــان بـــانـــديـــرا، وهــــو زعــيــم قــومــي 
أوكراني تعاون مع االحتالل النازي ملواجهة موسكو 

خالل الحرب العاملية الثانية )1939 ــ 1945(. 
الــــشــــوارع  وفـــــي عـــــام 2016، تــــم تــغــيــيــر اســـــم أحـــــد 
الرئيسية في كييف من »موسكوفسكي بروسبكت« 
إلــى »بــروســبــكــت ستيبان بــانــديــرا«، كما أعــلــن عام 
فـــي مــديــنــة لفيف  بـــانـــديـــرا«  2019 »عـــــام ســتــيــبــان 

الواقعة غرب البالد. 
لكن ثمة مؤشرات تشير إلى تراجع النزعة القومية 
فالديمير  الجديد  الرئيس  عهد  خــالل  أوكرانيا  في 
زيلينسكي، منها إصدار املحكمة اإلدارية في كييف 

ــــرارًا بــإلــغــاء تغيير  فـــي يــونــيــو/ حـــزيـــران املـــاضـــي قـ
اســم شــارع »موسكوفسكي بروسبكت«. كما رفض 
مــن شأنه  قــانــون  مــشــروع  التوقيع على  زيلينسكي 

دعم املنظمة الشبابية القومية »بالست«.  
الــشــأن األوكــرانــي،  فــي  يــعــزو الصحافي املتخصص 
ألكسندر تشالينكو، تمجيد بانديرا في أوكرانيا إلى 
تاريخية حاربت  السابقة لشخصية  السلطة  حاجة 
ضــد روســـيـــا، مــتــوقــعــا تــراجــعــا لــلــنــزعــة الــقــومــيــة في 
لـ  ويــقــول تشالينكو  املقبلة.  الــفــتــرة  أوكــرانــيــا خــالل 
»العربي الجديد«: »منذ عام 2014، كانت أوكرانيا في 
حالة حرب مع العالم الروسي، وكانت في حاجة إلى 
أبطال عسكريني حاربوا ضد الروس، فوقع االختيار 

على بانديرا الذي واجه موسكو لفترة طويلة«. 
ــت أوكــرانــيــا خـــالل الــســنــوات املاضية 

ّ
إلـــى ذلـــك، تــبــن

مــجــمــوعــة مـــن اإلجـــــــراءات إلعــــالء الــلــغــة األوكــرانــيــة 
والــحــد مــن اســتــخــدام الــروســيــة، بــمــا فيها الــقــانــون 
املــثــيــر لــلــجــدل الـــخـــاص بــاعــتــمــاد األوكــــرانــــيــــة لغة 
رسمية وحيدة للدولة والذي دخل حيز التنفيذ في 

منتصف يوليو/تموز املاضي.  
ويرد تشالينكو سعي األوكرانيني إلى إعالء لغتهم 
»الغالبية   :

ً
قــائــال لــدولــتــهــم،  رمـــزًا  إلــى كونها تشكل 

الساحقة من سكان أوكرانيا، وحتى عناصر الكتائب 
القومية، يتحدثون بني بعضهم البعض بالروسية، 
لكن 95 في املائة ستقول لكم إن األوكرانية هي لغتها 
بينهم  للتمييز  أخــرى  كانت هناك جــوانــب  إذا  األم. 

وبني الروس مثل الكنيسة، ملا تحدث األوكرانية في 
أوكــرانــيــا إال نحو ثــالثــة مــاليــني مــن ســكــان املناطق 
الغربية. ما عدا ذلك، يتحدث الــروس واألوكرانيون 
ــة املــســيــحــيــة  ــ ــانـ ــ ــديـ ــ ــلــــغــــة نـــفـــســـهـــا ويـــعـــتـــنـــقـــون الـ الــ

األرثوذكسية، ويتعاملون بالعقلية نفسها«.
إثارة  الشخصيات  أكثر  بانديرا من  كان ستيبان 
املــؤرخ  ويوضح  السوفييتي،  التاريخ  في  للجدل 
ســيــرغــي بــونــداريــنــكــو الـــــذي يــعــمــل فـــي املــنــظــمــة 
الــحــقــوقــيــة »مــيــمــوريــال« فــي مــوســكــو أن بــانــديــرا 
تحول من شخصية تاريخية إلى أخرى سياسية، 
الـــجـــديـــد«: »هـــنـــاك شخصيتان  »الــعــربــي  لـــ  

ً
قـــائـــال

لــبــانــديــرا، إحــداهــمــا روســيــة والــثــانــيــة أوكــرانــيــة، 
توظيفها  تــم  إلــى شخصية سياسية  تحولتا  ثــم 

بحسب متغيرات الوضع«. 
مـــؤســـســـي  مـــــن   )1959  -  1909( ــرا  ــ ــديـ ــ ــانـ ــ بـ ويــــعــــد 
أيــديــولــوجــيــا الــقــومــيــة األوكـــرانـــيـــة وجــيــش الــتــمــرد 
األوكراني في عام 1942، بعدما بدأ التعاون الوثيق 
الــنــازيــة تحت  العسكرية ألملانيا  االســتــخــبــارات  مــع 

قيادة أدولف هتلر منذ غزو بولندا عام 1939.
وفـــي عـــام 1943، تــوّصــلــت الــســلــطــات الــنــازيــة إلــى 
القوميني األوكـــران، حتى يتولى جيش  اتفاق مع 
الــتــمــرد حــراســة الــســكــك الــحــديــديــة والــجــســور من 
االحتالل  عمليات  ودعــم  السوفييتية،  العصابات 
ــنـــازي. فــي مــقــابــل ذلــــك، وعــــدت أملــانــيــا بتسليح  الـ
األوكرانية  الدولة  بإقامة  والسماح  التمرد  جيش 

تــحــت الــرعــايــة األملــانــيــة فــي حـــال نــصــر الفاشيني 
على االتحاد السوفييتي. 

ــرا نــشــاطــه  ــانـــديـ وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الــــحــــرب، واصـــــل بـ
املعادي لالتحاد السوفييتي. وبعد تفّكك االتحاد 
املستقلة ألول مرة  أوكرانيا  احتفلت  السوفييتي، 
في عام 1992 بذكرى مرور 50 عاما على تأسيس 
جــيــش الـــتـــمـــرد. وفــــي عــــام 2010، أعـــلـــن الــرئــيــس 
ــــي آنــــــذاك فــيــكــتــور يــوشــيــنــكــو، عـــن منح  ــــرانـ األوكـ

بانديرا لقب بطل أوكرانيا.

مجتمع
مراكز  في  يقيمون  أفارقة   الجئني 

ّ
أن الالجئني  لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  املفوضية  أعلنت 

لون إلى رواندا بموجب اتفاق تّم التوّصل إليه مع 
َ
احتجاز بليبيا وسط ظروف بائسة سوف ُينق

 
ّ
كيغالي واالتحاد األفريقي. وقال املتحدث باسم املفوضية بابار بالوش في تصريح من جنيف، إن
ل في خالل األسابيع املقبلة،  رحَّ

ُ
مجموعة أولى تضّم 500 الجئ من منطقة القرن األفريقي سوف ت

ر أنهم محتجزون في ليبيا بمقتضى »آلية نقل« يساهم في تمويلها  ُيقدَّ من بني 4700 مهاجر 
)رويترز(  الترحيل هو »بمثابة طوق نجاة«. 

ّ
االتحاد األوروبي. وأشار بالوش إلى أن

 شركة كهرباء طوكيو )تيبكو( سوف 
ّ
أعلن وزير البيئة الياباني يوشياكي هارادا، أمس الثالثاء، أن

 من املياه املشّعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية 
ّ
تضطر إلى التخلص من أكثر من مليون طن

ــر متسع لتخزينها. 
ّ
التي دّمــرهــا زلـــزال فــي عــام 2011، وذلــك فــي املحيط الــهــادئ بسبب عــدم تــوف

 »الحكومة سوف 
ّ
 »التخلص منها في البحر هو الخيار الوحيد«، ومضيفا أن

ّ
وأوضح الوزير أن

 الحكومة تنتظر تقريرًا من لجنة 
ّ
ني أطرح رأيي البسيط فحسب«. ُيذكر أن

ّ
تناقش هذا األمر لكن

)رويترز( خبراء قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن كيفية التخلص من املياه املشعة. 

اليابان قد تتخلص من مياه مشعة بالمحيط الهادئاتفاق على ترحيل الجئين أفارقة من ليبيا إلى رواندا

القومية  النزعة  لمستقبل  توقعاته  ــول  ح
األوكراني  القومي  الزعيم  بتمجيد  المتمثلة 
الرئيس الجديد فالديمير  ستيبان بانديرا في عهد 
في  المتخصص  الصحافي  يقول  زيلينسكي، 
»اعتمد  تشالينكو:  ألكسندر  األوكــرانــي،  الشأن 
معاداة  على  دائــمــً  ــيــون  األوكــران القوميون 
ــول  أص ــه  ل نفسه  زيلينسكي  لــكــن  الــســامــيــة، 

يهودية، فمن المؤكد أنه لن يدعمهم«.

ستيبان بانديرا

كشفت السلطات الصحية في العراق، أمس الثالثاء، 
عن مقتل وإصابة أكثر من مائة شخص في خالل 
الحسني في مدينة  اإلمــام  باحة مرقد  داخــل  تدافع 
كربالء، والتي تشهد توافد ماليني الزوار من العراق 
العاشر  يــوم  ذكـــرى  إلحــيــاء  وأجنبية  عربية  ودول 
لـــوزارة الصحة  من محّرم »عــاشــوراء«. ولفت بيان 
العراقية إلى أّن تلك »الحصيلة أولية وقابلة للزيادة، 

للتعامل مــع األمـــر«.  الـــكـــوادر  وتـــم اســتــنــفــار جميع 
وأفاد مراسل »العربي الجديد« في مدينة كربالء بأّن 
»فرق اإلسعاف واإلنقاذ نقلت عشرات املصابني إلى 
طبي  عن مسؤول  نقل  فيما  املدينة«،  مستشفيات 
وليسوا  »الضحايا من جنسيات مختلفة،  إّن  قوله 
الدفاع  عراقيني فقط«. من جهته، قال معاون مدير 
ــواء مــحــســن كـــاظـــم، لـــ«الــعــربــي  ــلـ املـــدنـــي الـــعـــراقـــي، الـ

الشديد  الزحام  »الحادثة وقعت نتيجة  إّن  الجديد«، 
وحصول تدافع بني الزوار، وال صّحة ملا يتّم تداوله 
ــل الــبــاحــة  ــرداب داخــ ــ حـــول حــصــول خــســف فـــي سـ
الحسينية. التدافع حدث عند باب الرجاء، وقد تّمت 
الــســيــطــرة عــلــى األمـــر وإســعــاف املــصــابــني وتنظيم 
حــركــة ســيــر الـــــــزوار«. فـــي الــســيــاق نــفــســه، صـــّرح 
ل عدم الكشف عن 

ّ
مسؤول محلي في كربالء فض

»العربي الجديد«، بأّن »زيادة عدد الزوار هذا  هوّيته لـ
املكلفة  الــفــرق  فــي ضغط كبير على  الــعــام تسّببت 
العتبات  إلــى  الــدخــول والــخــروج والــوصــول  بتنظيم 
ح للزيادة 

ّ
املقدسة«، الفتًا إلى أّن عدد الضحايا مرش

باإلضافة  املصابني،  بعض  حــاالت  بسبب خطورة 
إلى وجود حاالت اختناق«.

)العربي الجديد(

األربعاء 11 سبتمبر/ أيلول 2019 م  12  محرم 1441 هـ  ¶  العدد 1836  السنة السادسة
Wednesday 11 September 2019

إحياًء للعاشر من محّرم )محمد الصواف/ فرانس برس(



 يــاســر الــطــبــي، وكـــل مـــن لـــه قــلــب، 
ّ

عـــن مــلــف
بأن يضع ياسر على رأس قائمة أّي تبادل 
لألسرى، أو أن يتّم العمل على اإلفراج عنه 
ورباعية  م«. 

ّ
املـــتـــأز الصحي  وضــعــه  بسبب 

املــعــتــقــل مــنــذ 18 عــامــا واملــحــكــوم بالسجن 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ تــؤكــد شقيقته  املــؤبــد، 
ــر عالجه هما ما 

ّ
 »اإلهــمــال الطبي وتــأخ

ّ
أن

أّديا إلى تفاقم وضعه. ففي عام 2005 عانى 
فتم  أهمل،  ه 

ّ
لكن )اليرقان(  الكبد  من صفار 

استئصال جزء منه في عام 2017. بعد ذلك 
ـــص لــديــه ســـرطـــان الـــقـــولـــون، وخــضــع 

ّ
ـــخ

ُ
ش

ــيـــوم، يــحــصــل على  ـــرة. والـ
ّ

لــعــالجــات مـــتـــأخ
الفينة  الكيميائي بــن  الــعــالج  جــرعــات مــن 

واألخرى«.

إهمال طبي ومماطلة
مــــن بــــن األســـــــرى املــــرضــــى، 10 مــصــابــون 
ــر الــــحــــاالت خـــطـــرًا هــي  ــثــ بـــالـــســـرطـــان، وأكــ
أبو ديــاك، بعدما توفي بسام  حالة سامي 
الــســايــح أخـــيـــرًا. تــشــيــر الــبــاحــثــة فـــي نـــادي 
ــيــــر الــفــلــســطــيــنــي أمــــانــــي الـــســـراحـــنـــة،  األســ
لم  »ثّمة أسرى   

ّ
أن إلى  الجديد«،  »العربي  لـ

ص السرطان لديهم إال بعد فترة من 
ّ

ُيشخ
شفت إصاباتهم بعد 

ُ
اإلصابة، وآخرين اكت

اإلفراج عنهم من سجون االحتالل«، معيدة 
ذلك إلى »قلة الفحوصات الدورية لألسرى 
الجراحية  العمليات  إجـــراء  فــي  واملــمــاطــلــة 
 »اإلهمال الطبي 

ّ
لهم«. تضيف السراحنة أن

ــد يــنــتــظــر األســيــر  ــدًا، وقــ ــ لـــألســـرى كــبــيــر جـ
يه عالجه، 

ّ
تلق قبل  أعــوامــا طويلة  املــريــض 

دة. وفي حال 
ّ
وذلك عبر إجراءات طبية معق

ــه قــد يكتشف 
ّ
ُســمــح لــألســيــر بــالــعــالج، فــإن

أحــيــانــا إصــابــتــه بــأمــراض أخــــرى«. وتؤكد 
السيطرة على  اإلمــكــان  ــه »فــي 

ّ
أن السراحنة 

 
ّ
املرض في مراحله األولــى«، مشيرة إلى أن
»بعض األســـرى أصيب بــاملــرض فــي داخــل 
الــســجــن، والــبــعــض اآلخـــر كــان مصابا قبل 
اعتقاله فتفاقمت حالته في أثناء التحقيق 
 ظروف االعتقال. وفي حاالت عّدة، 

ّ
وفي ظل

اضــطــر أســـرى إلــى الــخــضــوع إلــى عمليات 
ــــاص بــعــد  ــخـ ــ ــم الـ ــهـ ــابـ ــة عـــلـــى حـــسـ ــيــ ــراحــ جــ

اإلفراج عنهم«.
ــل ســـلـــطـــات  ــاطــ ــمــ ــع الــــســــراحــــنــــة: »تــ ــابــ ــتــ وتــ
االحتالل وإدارة سجونها في عالج األسرى 
ــابـــن بــمــخــتــلــف األمـــــــــراض، فــيــمــا قــد  املـــصـ
تــكــتــفــي بــإعــطــائــهــم املـــســـكـــنـــات فــــي بــعــض 
األحيان، وهو األمر الذي يجعل أوضاعهم 
ــور، ومـــنـــهـــم مــــن قــــد يــفــقــد  ــدهـ ــتـ الــصــحــيــة تـ

رام اهلل ـ محمود السعدي
                جهاد بركات

 مــا يتمناه ابــنــي الــقــابــع في 
ّ

»كـــل
عيادة سجن الرملة هو أن يموت 
في حضني«. بحزن بالغ تتحدث 
ــاك والــــدة األســيــر الفلسطيني  آمــنــة أبـــو ديـ
ــاك، مــن بــلــدة سيلة  املــريــض ســامــي أبـــو ديــ
الــظــهــر الــواقــعــة إلـــى جــنــوب جــنــن شمالي 
ابنها،  وضــع  عــن  املحتلة،  الغربية  الضفة 
األخيرة  أنفاسه  يلفظ  أن  بــدورهــا  متمنية 
فـــي حــضــنــهــا. وتــخــبــر »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»زرتــــه الخميس املــاضــي فــي عــيــادة سجن 
كرسّي  على  فأحضروه  متعبا  كــان  الرملة، 
ـــه »اســتــطــاع مقابلتنا 

ّ
أن مــتــحــرك«، مضيفة 

نا نقصد السجن في 
ّ
هــذه املــّرة، في حن أن

أحيان كثيرة من دون أن نتمّكن من رؤيته، 
لعدم قدرته على الخروج«.

وكـــان األطــبــاء، بحسب مــا تلفت والـــدة أبو 
 جسده لم يعد 

ّ
دياك، قد »أبلغوا العائلة بأن

يتقّبل الــعــالج، لــذا يــضــطــرون إلــى تنويمه 
ــــــه يـــعـــانـــي مــن 

ّ
ــذكــــر أن ــلــــة«. ُيــ لـــفـــتـــرات طــــويــ

السرطان الذي تمّدد ليطاول عموده الفقري 
احتباس  فــي  تسبب  فيما  يه 

َ
كليت وإحـــدى 

ــيــه، وهــو فــي حــاجــة كــذلــك إلى 
َ
املـــاء فــي رئــت

ثالث وحدات دم أسبوعيا. وأبو دياك الذي 
ر أّي عالج ممكن له، وصل وزنه 

ّ
لم يعد يتوف

إلى 39 كيلوغراما بعدما كان 95 كيلوغراما. 
أّمــا السبب الرئيسي في تدهور وضــع أبو 
دياك الصحي فهو، بحسب ما تؤكد والدته 
 ،»

ً
ر العالج عاما كامال

ّ
»اإلهمال الطبي وتأخ

الـــالزم قبل   الــعــالج 
َّ

ـــه »لــم يتلق
ّ
أن موضحة 

أربعة أعوام على الرغم من آالمه، إال بعد أن 
فقد وعيه في السجن. ثّم وقع ضحّية خطأ 
لعملية  خضوعه  بعد  ُينقل  أن  قبل  طــبــي، 
جــراحــيــة مــبــاشــرة إلـــى عــيــادة الــرمــلــة التي 

تفتقر إلى مقّومات العالج املناسب«.
 خبر 

ّ
ــإن ــ بــالــنــســبــة إلــــى والـــــدة أبــــو ديـــــاك، فـ

ــتـــشـــهـــاد األســــيــــر املــــريــــض بـــالـــســـرطـــان  اسـ
بسام السايح من مدينة نابلس، يوم األحد 
املـــاضـــي، فـــي الــثــامــن مـــن ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
استشهاد  خبر  هــو  ما 

ّ
كأن بلغها  الــجــاري، 

ــَعــّد حــالــتــه مــن أكــثــر الــحــاالت 
ُ
ابــنــهــا الـــذي ت

ــون االحــــــتــــــالل. فـــتـــوّجـــه  ــجــ ــــي ســ ــة فـ ــ ــراجـ ــ حـ
»رســالــة إلــى كل ضمير حــّي«، تطالب فيها 
»تــحــقــيــق أمــنــيــتــه. هـــو قــــال لــــي: حــتــى لو  بـــ
مكثُت يوما واحــدًا أو ساعات في حضنك، 

أريد أن أخرج«.
آمنة  وّجهتها  التي  لتلك  مشابهة  برسالة 
ت سلوى عياد شقيقة األسير 

ّ
أبو دياك، تمن

املريض بالسرطان ياسر ربايعة، من سكان 
بــلــدة الــعــيــزريــة الــواقــعــة إلــى شــرق الــقــدس، 
»مــــن كـــل املـــســـؤولـــن، ال ســّيــمــا املــســؤولــن 

األسرى 
المرضى

فلسطينيون 
يتمنون الموت 

في حضن 
العائلة

ل معاناة مضاعفة  في سجون االحتالل اإلسرائيلي، ُتسجَّ
بأمراض  مصابون  هؤالء  كثيرين.  فلسطينيين  ألسرى 
مختلفة، ومنهم من يتمنّى فقط إسالم روحه وسط 

عائلته وليس في صقيع الزنزانة

ثّمة 10 أسرى أصيبوا 
بالسرطان وحالة سامي 
أبو دياك هي األكثر حرجًا

االحتالل في اّدعائه 
معالجة المرضى يعتمد 

كثيرًا على المسّكنات

1819
مجتمع

حياته مثلما حدث مع السايح الذي عانى 
مـــن جـــــّراء مـــرض الــســرطــان طــــوال أعـــــوام«. 
 »700 أسير في سجون االحتالل 

ّ
أن وتذكر 

يــعــيــشــون مــعــانــاة املــــرض والــســجــن فــي آن 
ــد، مــن بينهم 160 أســيــرًا يــعــانــون من  واحــ
جّراء أمراض مزمنة، السرطان واحد منها، 
ــى أمــــــراض نــفــســيــة وأمـــــراض  بـــاإلضـــافـــة إلــ
الكبد والــقــلــب والــكــلــى وغــيــرهــا. كــذلــك ثّمة 
حـــاالت شلل وإعــاقــات، مــع أطـــراف مبتورة 
لــعــدد مــن األســــرى نتيجة إصــابــتــهــم خــالل 
 شظايا مــا زالــت في 

ّ
اعتقالهم، فــي حــن أن

أجــســاد الــبــعــض الـــذي يضطر إلـــى العيش 

عــلــى املــســكــنــات. واالحـــتـــالل يــعــتــقــل هـــؤالء 
األسرى في سجن الرملة«. وتلفت السراحنة 
ــه »مــن بن األســرى املرضى أصحاب 

ّ
إلــى أن

الحاالت الخطيرة، أشخاص أغلقت ملفاتهم 
الطبية وهم في حاجة إلى أن يكونوا وسط 
عائالتهم حتى تتمّكن من رعايتهم. وهؤالء 
أسرى اعتقلوا ما بن عاَمي 2000 و2001«.

من جهته، يشير مدير دائرة اإلعالم في هيئة 
الفلسطينية،  واملــحــرريــن  األســــرى  شــــؤون 
 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى أن ثــائــر شــريــتــح، لـــ

»االحـــتـــالل يــعــالــج املــرضــى مــعــتــمــدًا بشكل 
كبير على املسّكنات. وفي حال تأمن العالج 
ه ُيعطى ناقصا في األغلب. أّما 

ّ
املناسب، فإن

في حال احتاج األسير إلى عملية جراحية، 
 األمر قد يتطلب شهورًا ورّبما سنوات 

ّ
فإن

 بيئة 
ّ
قبل إجرائها. باإلضافة إلى ذلك، فإن

غير  املــرضــى خصوصا،  األســـرى،  احتجاز 
الذي يفاقم حاالتهم  مناسبة لهؤالء، األمر 

الصحية«.

رفض من قبل االحتالل
ــتــــالل إدخــــــال أطــبــاء  تـــرفـــض ســلــطــات االحــ
مــن الــخــارج لــعــالج األســــرى املــرضــى، على 
ر أطباء 

ّ
 إدارة سجونها ال توف

ّ
الرغم من أن

متخصصن لعالج األسرى املرضى، وتقّدم 
تقول  األحــيــان.  العالج منقوصا في معظم 
 »كثيرين من األسرى املرضى 

ّ
السراحنة إن

من  ومنهم  متخصص،  طبيب  يعاينهم  لم 

ـــصـــت حــالــتــه بــطــريــقــة خـــاطـــئـــة. كــذلــك 
ّ

ـــخ
ُ

ش
ثــــّمــــة أســــــــرى مــــرضــــى تــــعــــّرضــــوا ألخـــطـــاء 
طبية وإلجـــــراءات تــصــّب فــي خــانــة انتقام 
االحـــتـــالل مــنــهــم، إلـــى جــانــب هــــؤالء الــذيــن 
ت األمـــراض فــي أجــســادهــم وصـــار من 

ّ
تفش

 الــســراحــنــة تشير 
ّ
الــصــعــب عــالجــهــم«. لــكــن

ــــى »حـــــــاالت مــــحــــدودة ســمــحــت ســلــطــات  إلـ
الــخــارج في  االحــتــالل بمشاركة طبيب مــن 
ي 

ّ
عالجها، وذلــك ال يتّم عــادة إال بعد تفش

املرض في جسد األسير ويصير في حاجة 
إلى عالج آخر«.

ــا يلفت  ــانـــت هــيــئــة األســـــــرى، بــحــســب مـ وكـ
ــود رسمية  شــريــتــح، قـــد »تــوّجــهــت إلـــى وفــ
دولية قصدت فلسطن في أكثر من مناسبة 
لتفعيل قضية األســرى املرضى، ومن جهة 
أخرى حاولت ذلك من خالل سفراء فلسطن 
كــشــوفــات طبية  تملك  فالهيئة  الــعــالــم.  فــي 
ــمــتــهــا إلــى 

ّ
ــرى املـــرضـــى ســل ــ كــامــلــة عـــن األسـ

اللجنة الدولية للصليب األحمر ومؤسسات 
رّد حتى  أّي   

َّ
تتلق لــم  ها 

ّ
لكن أخـــرى.  دولــيــة 

فيما تستدعي حــاالت مرضية كثيرة  اآلن، 
 املوقف 

ّ
 بشكل واضح«. يضيف: »لكن

ً
ال

ّ
تدخ

الدولي متساوق مع االحتالل وهو مخجل، 
التي  الجرائم  إزاء  ال سّيما نتيجة الصمت 
 األسرى املرضى 

ّ
يرتكبها االحتالل في حق

من دون محاسبته«.
منذ عام 1967 وحتى اليوم، استشهد 221 
أســيــرًا فلسطينيا داخـــل ســجــون االحــتــالل 

اإلسرائيلي، من بينهم 65 أسيرًا من جــّراء 
»جــرائــم طــبــيــة« فــي ظــل اســتــهــتــار سلطات 
االحتالل بحياتهم. فقد ُرِفض إدخال أطباء 
ــــالل لــعــالجــهــم،  ــتـ ــ مــــن خـــــــارج ســــجــــون االحـ
وُرِفــض كذلك اإلفــراج املبكر عنهم أو إخالء 
ي العالج. ويوضح شريتح في 

ّ
سبيلهم لتلق

ــه »حــن تتقّدم هيئة األســرى 
ّ
هــذا اإلطـــار أن

بطلبات إفراج مبكر أو إخالء سبيل ألسرى 
مرضى نظرًا إلى خطورة حاالتهم، يرفض 
 الوضع 

ّ
 مّرة، مّدعيا أن

ّ
االحتالل ذلك في كل

يوجد  وال  مستقر  املعنّي  لألسير  الصحي 
أّي خطر على حياته، مثلما حدث في حالة 

األسير الشهيد بسام السايح«.

فلسطين

االردن

مصر

سورية
لبنان

الغالف

عبد اهلل البشير

ــيــــدة أو  ــاة الــــوحــ ــ ــأسـ ــ لـــيـــس الــتــهــجــيــر املـ
األخـــيـــرة الــتــي واجــهــهــا أهـــالـــي الــغــوطــة 
دمــشــق. من  ريــف  فــي محافظة  الشرقية 
غادر خوفا من بطش النظام وجد نفسه 
أمــام تهديد حقيقي يتمثل في خسارته 
فــي تلك املنطقة مــن أراض  مــا يملك  كــل 
أو مــنــازل أو عــقــارات، تحت ذرائـــع عــدة. 
ــم مــســتــعــار( مـــن مدينة  ــاد )اســ عــمــار زيــ
دومــــا، ُهــّجــر مــع زوجــتــه وابــنــتــه وأهــلــه 
فــي مدينة  ليقيم  الــســوري،  الشمال  إلــى 
الشمالي. بعدها،  ريــف حلب  فــي  الــبــاب 
قرر االنتقال إلى تركيا وقد حصل على 
فــرصــة عمل هــنــاك مــع أقــربــائــه. يتحدث 
الــشــاب الــثــالثــيــنــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
عــن تــجــربــة عائلته مــع مــصــادرة محال 
والــده في مدينة دومــا.  يملكها  تجارية 
يــقــول: »بــعــد خــروجــنــا مــن مدينة دومــا، 
لنا  أقـــارب  تــصــّرف  فــي  جعلنا عقاراتنا 
الشمال  إلــى  وبعد وصولنا  املدينة.  في 
أشخاصا   

ّ
بــأن فوجئنا  بفترة،  الــســوري 

يـــتـــعـــامـــلـــون مــــع الـــنـــظـــام مــــن مــديــنــتــنــا 
ــوا بــــشــــكــــوى ضـــــدنـــــا، مــســتــغــلــن  ــدمــ ــقــ تــ
نشاطي السابق في قطاع اإلعالم ضمن 
حجزًا  النظام  ليطبق  الشرقية،  الغوطة 
على كافة العقارات املسجلة باسم والدي 
قــادريــن على بيعها  وأعمامي. ولــم نعد 
أو التصرف فيها أبـــدًا، وقــد حــدث األمــر 
حن كنا في مدينة الباب في ريف حلب، 

وبدأنا العمل على قضية رفع الحجز«.
يــتــابــع زيــــاد: »فـــي تــلــك الــفــتــرة، قـــدم أحــد 
أفراد أمن الدولة إلى أحد املحال التجارية 
التي تعود ملكيتها إلى والدي، وأبلغنا 
للدولة.  مملوكا  بــات  وأنــه  عليه  الحجز 
في بداية عملنا، قال لنا أحد األشخاص 
املــحــل يتطلب مبلغ  عــن  الحجز  رفــع  إن 
مليون ليرة سورية )نحو ألف وتسعمائة 
 .

ً
وأربعن دوالرًا(، وهو مبلغ ليس سهال

القضية،  عن  واالستفسار  السؤال  بدأنا 
 

ّ
حــتــى تــوصــلــنــا إلـــى شــخــص يــمــكــن حــل
املـــســـألـــة بــمــبــلــغ وقــــــدره 400 ألــــف لــيــرة 
سورية )نحو سبعمائة وستة وسبعن 
دوالرًا(. وبالفعل، رفع الحجز عن املحل 
عــنــه. طبعا،  الشمع األحــمــر  وأزيـــل ختم 
كبيرًا.  وجــهــدًا  وقــتــا  العملية  استغرقت 
وبالنسبة لبقية العقارات املسجلة باسم 
والــدي، ما زال قسم منها محجوزًا عليه 
النظام، ونعمل على  قبل  مــن  ومــصــادرًا 
إزالــة الحجز عنه. طبعا، سيكلفنا األمر 
مبالغ ليست سهلة، لكن هذا أفضل من 

أن تضيع أمالكنا ونخسرها بالكامل«.
»القضية  أن  الثالثيني  الــشــاب  يــوضــح 
ــنـــت نــاشــطــا  ــنــــي كـ حـــصـــلـــت بــــذريــــعــــة أنــ
إعالميا في الغوطة الشرقية، وقد عملت 
عــلــى نــقــل مــجــريــات الــحــصــار والــقــصــف. 
وتـــــّم اســـتـــغـــالل هــــذا املــــوضــــوع مـــن قبل 
ــي املـــديـــنـــة يـــتـــعـــامـــلـــون مــع  ــخــــاص فــ أشــ
النظام لالنتقام من والدي. طبعا، النظام 
ــا تـــعـــود عليه  ــهـ ـ

ّ
ــور ألن ــ ــذه األمــ يــســّهــل هــ

بــمــبــالــغ كــبــيــرة، وتــفــيــد شــبــيــحــتــه ومــن 
يعمل على حل هذه األمور العالقة«.

ال تقتصر عمليات املالحقة واالنتقام من 
الشرقية على مــصــادرة  الــغــوطــة  أهــالــي 
األمالك فحسب، بل تشمل جوانب أخرى 
تمت خالل  التي  والــشــراء  البيع  كعقود 
ــالـــي املــديــنــة.  ــنـــوات الـــحـــصـــار بـــن أهـ سـ
ــار، يــقــول عــبــد الــرحــمــن ع.  ــ فــي هـــذا اإلطـ
ــد«: »مــن  ــديـ ــجـ »الـــعـــربـــي الـ ــا( لــــ ــامـ )38 عـ
املـــــعـــــروف أنــــــه خــــــالل أعـــــــــوام الـــحـــصـــار 
ــام 2013، ومـــع خــــروج عــائــالت  وبــعــد عـ

الــنــزوح أو  إلــى بلدان  كثيرة من املدينة 
مناطق أخـــرى، بــاع الكثير مــن األهــالــي 
عقاراتهم. ووجــد النظام هذا األمــر بابا 
الستغاللهم. وعند سيطرته على كامل 
الغوطة الشرقية ومدينة دومــا، لم يعد 
ــراء الــتــي  ــ ــــشـ يـــعـــتـــرف بـــعـــقـــود الـــبـــيـــع والـ

سبقت فترة الحصار«.
»العربي الجديد«:  يوضح عبد الرحمن لـ
»إلــغــاء عــقــود البيع والــشــراء لــم يقتصر 
ــرمــــت فــــي مــديــنــة  ــقـــود الـــتـــي أبــ ــعـ عـــلـــى الـ
دومـــا، إنــمــا تــجــاوز ذلــك ليشمل العقود 
التي أبرمت في الدوائر الرسمية التابعة 
لــه فــي مدينة دمــشــق، والــتــي تحدث عبر 
وسطاء أو وكـــاالت، ما تسبب في كارثة 
بــعــد الــتــهــجــيــر الــــذي حــصــل فـــي إبــريــل/
الــبــيــع  ــاء عـــقـــود  ــغـ ــام 2018. إلـ نــيــســان عــ
والـــشـــراء تسبب فــي مــشــاكــل بــن البائع 
أمالكهم  باعوا  ممن  كثيرون  واملشتري. 
وبقوا في املدينة طالبوا بها، ولم يعيدوا 
التي حصلوا عليها خالل  املالية  املبالغ 
املبالغ  أعـــادوا  قليلة  وقلة  البيع.  عملية 
البيع  وكــــأن عملية  املــالــيــة ألصــحــابــهــا، 
والشراء لم تحدث في األصل، وهذا خلق 

مشاكل حتى اآلن لم تحل بشكل كبير«.
ــا مــحــمــد املــقــيــم فـــي تــركــيــا، وهــــو من  أمــ

مــديــنــة دومــــــا، وفـــضـــل عــــدم ذكــــر اســمــه 
ــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  »الـ ـــ الـــكـــامـــل، فـــيـــقـــول لـ
قــدم عناصر من  عــام 2018،  »فــي نهاية 
املــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــقــوات الــنــظــام إلــى 
منزلي الــذي يقيم فيه قريبي في مدينة 
دوما، وأبلغوه أنه يتوجب عليه تسليم 
كـــافـــة مــمــتــلــكــات املـــنـــزل لــهــم خــــالل مــدة 
محددة، أو دفع مبلغ مالي يعادل قيمة 
أنه  أبلغوه  مــدة  املــنــزل. وبــعــد  ممتلكات 
فــي حـــال لــم يفعل ذلـــك، ستتم مــصــادرة 
ــفـــعـــل، ســلــمــهــم  ــالـ ــنــــزل مــــن قــبــلــهــم. وبـ املــ
قــســمــا مـــن املــمــتــلــكــات ودفــــع لــهــم مبلغا 
مـــن املــــال لــتــركــه فـــي حـــال ســبــيــلــه وعـــدم 
ــادرتـــه«. وكــانــت  ــرده مـــن املـــنـــزل ومـــصـ طــ
الـــقـــوى األمــنــيــة والــعــســكــريــة قـــد أبــلــغــت 
عـــائـــالت كــثــيــرة ضــمــن مــنــاطــق الــغــوطــة 
الشرقية في ريف دمشق، أن املنازل التي 
صودرت لعائالت قتالها تأتي استكمااًل 
لنهج التغيير الديموغرافي الذي يتبعه 
الــنــظــام، وانــتــقــامــا مــن مــعــارضــيــه حتى 
مــمــن رضـــخـــوا لــلــتــســويــة وبـــقـــوا ضمن 
ــادت  ــ ــا أفـ الـــغـــوطـــة الـــشـــرقـــيـــة، بــحــســب مــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«.  ـــ مـــصـــادر مــحــلــيــة لـ
وتـــجـــاوز عــــدد الـــعـــقـــارات املــــصــــادرة في 

بعض مدن الغوطة الشرقية مائة عقار.

النظام يسرق عقارات الغوطة

لم تنته المأساة مع التهجير )ماهر المونس/ فرانس برس(

ربما تكون مصادرة )عامر المهيباني/ فرانس برس(

)Getty /تحيّة لروح بسام السايح في غزة )مجدي فتحي

700
أسير في سجون االحتالل مصابون 

بأمراض مختلفة، من بينهم 160 أسيرًا 
يعانون من أمراض مزمنة

بعض أهالي الغوطة 
الشرقية يعانون واقعًا 
أليمًا يضاف إلى مأساة 

التهجير، في ظل 
مصادرة أمالكهم، ما 

يضطرهم إلى دفع 
مبالغ مالية الستردادها

ترتفع نسبة ضحايا 
حوادث المرور في ليبيا، 

في ظل عدم صيانة 
الطرقات وضعف 

تطبيق القانون والسرعة. 
وال يبدو أن هناك حلوال 

في األفق، في ظل 
استمرار المعارك في 

البالد. هذا الواقع يجعل 
فرض القانون مهّمة 

صعبة، بل مستحيلة

تزايد ضحايا حوادث المرور في ليبيا
خالل شهر يونيو الماضي، 

توفي نحو 166 شخصا 
وأصيب نحو مائتين

أال يسير مسؤولو 
الحكومات على هذه 

الطرقات المليئة بالحفر؟

طرابلس ـ أسامة علي

أعلن مستشفى »الجالء« في بنغازي، السبت 
ــة طــفــلــهــا  ــابــ ــرأة وإصــ ــ ــ ــاة امـ ــ ــي، عــــن وفــ ــاضــ املــ
ــــروري عــلــى الــطــريــق  ــادث مـ وزوجـــهـــا، فـــي حــ
السريع في املدينة. وبحسب املكتب اإلعالمي 
 املرأة توفيت قبل وصولها 

ّ
للمستشفى، فإن

زاال  ما  لكن زوجها وطفلها  املستشفى،  إلــى 
ــعــــالج. وكـــانـــت املــتــحــدثــة بــاســم  يــتــلــقــيــان الــ
املــســتــشــفــى األكـــبـــر فـــي شــــرق الـــبـــالد، فــاديــة 
استقبل،  املستشفى  أن  أكـــدت  قــد  الــبــرغــثــي، 
ــاة، و656  خــالل الشهر املــاضــي، 27 حــالــة وفـ
إلى  مصابا نتيجة حــوادث مرورية، مشيرة 
أن الــضــحــايــا أطـــفـــال ونـــســـاء مـــن جــنــســيــات 
ليبية وعربية، تتراوح أعمار الغالبية ما بن 

16 و25 عاما.
وخــــــــــالل مـــــــايـــــــو/أيـــــــار ويـــــونـــــيـــــو/حـــــزيـــــران 
املــاضــيــن، أكــد املستشفى أن حـــوادث املــرور 
أدت إلــى مــصــرع 36 شخصا وإصــابــة 1396 
آخــريــن )نــحــو 19 حــالــة وفــــاة و637 مصابا 

في مايو/أيار، و17 حالة وفاة و759 مصابا 
في يونيو/حزيران(، مشيرًا إلى أن متوسط 
أعــمــار ضــحــايــا هــذيــن الــشــهــريــن يــتــراوح ما 
بن 20 و35 عاما. وفــي منطقة وســط ليبيا، 
أمن  مديرية  أعلنت  أقـــل،  السكان  عــدد  حيث 
حــــوادث سير  وقـــوع  النفطي  الــهــالل  منطقة 
خــالل األشهر الستة األولــى لهذا العام، أدت 
إلــــى وفــــاة 24 شــخــصــا وإصـــابـــة 42 آخــريــن 
ــات بــلــيــغــة، و32 شــخــصــا إصـــابـــات  ــابـ ــإصـ بـ
بسيطة. مــن جهة أخـــرى، فــإن عــدد املركبات 
املـــتـــضـــررة مـــن جــــراء تــلــك الــــحــــوادث بــلــغ 50 

مركبة.
فــي  ــة  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ أعـــلـــنـــت وزارة  ــن جـــهـــتـــهـــا،  مــ
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي فـــي طــرابــلــس، في 
ــي، عــــن إحــصــائــيــة  ــاضــ 28 أغــــســــطــــس/آب املــ
شاملة لحوادث املرور في ليبيا، خالل شهر 
يــونــيــو/حــزيــران املــاضــي، مــشــيــرة إلـــى وفــاة 
166 شخصا خالل هذا الشهر وإصابة نحو 
املادية  ــرار  بــأن األضـ الــــوزارة  مائتن. وتفيد 
من جراء حوادث السير تقّدر بنحو مليوني 

ألــفــا و970  ديــنــار ليبي )نــحــو مــلــيــون و216 
دوالرا(. وتــعــزو األســـبـــاب إلـــى عـــدم احــتــرام 

السائق قواعد املرور، والسرعة الزائدة.
يــقــول الــضــابــط فـــي مــديــريــة أمــــن طــرابــلــس، 
 مـــعـــدالت ضــحــايــا 

ّ
ــد مــنــعــم عــريــبــي، إن ــرائـ الـ

الــحــوادث املــروريــة إلــى تــزايــد، مشيرًا إلــى أن 

عن أسباب الحوادث لتالفيها ووضع الحلول.
الداخلية املواطنن إلى احترام  ودعت وزارة 
قــواعــد املــــرور والــتــقــّيــد بــالــســرعــات املــحــددة، 
مــشــيــرة إلـــى أن الــســائــق يــتــحــّمــل مــا نسبته 
85 فــي املــائــة مــن أســبــاب حـــوادث املــــرور. من 
هم املواطن أحمد العالقي سلطات 

ّ
جهته، يت

الليبين، موضحا  قتل  البالد باملشاركة في 
لـ »العربي الجديد«: »الطرقات لم تعد تصلح 
التقيد  املــواطــن  يطالب  فكيف   .

ً
أصـــال للسير 

بقواعد املرور؟«.
وُيــطــالــب الــســلــطــات بــإصــالح الــطــرقــات قبل 
ــقـــواعـــد. ويــــســــأل: »أال يسير  الـ الـــحـــديـــث عـــن 
مـــســـؤولـــو الـــحـــكـــومـــات عــلــى هــــذه الــطــرقــات 
السائق؟«.  حركة  تعيق  التي  بالحفر  املليئة 
ويــلــمــح إلــــى أن الــســلــطــات ال تــطــبــق قــواعــد 
السالمة وشروط األمن عند املنافذ الحدودية 
التي تصل عبرها مئات السيارات املستعملة 

في بالد أخرى، وتستوردها البالد.
يتابع: »غالبية تلك املركبات صممت لتسير 
على طرقات ال تتالءم مع طبيعة البالد. وال 

يمر شــهــران حتى تحدث حـــوادث مــروريــة«، 
الفـــتـــا إلــــى تــقــصــيــر حــكــومــي كــبــيــر فـــي هــذا 
الــشــأن. ويــذكــر أن شــرطــة املــــرور تــكــاد تكون 
الــعــاصــمــة عــلــى سبيل  مغيبة بــالــكــامــل. فــي 
ــــود شـــرطـــي املـــــرور في  املـــثـــال، »يــقــتــصــر وجـ
الــحــركــة ومنع  الــطــرقــات على تسيير  بعض 
ــنـــاس، إذ يــــدرك أن ال  نــشــوب خـــالفـــات مـــع الـ
حامي له، ويمكن أن يعتدى عليه أي مسلح«. 
املخالفات خالل  قانون  »تطبيق  عن  ويسأل 
ــاء الـــقـــيـــادة  ــنــ ــال أثــ ــقـ ــنـ ــاتـــف الـ ــهـ اســــتــــخــــدام الـ

وتجاوز السرعة«.
مـــن جــهــتــه، يــعــتــرف عـــريـــبـــي، الـــــذي يــطــالــب 
املـــرور،  لشرطي  الحماية  بتوفير  السلطات 
بأن أقسام املرور لم تصرف مخالفة مرورية 

واحدة منذ أعوام.
الدولية  القائمة  تــصــدرت  قــدر  ليبيا  وكــانــت 
ــرور لــعــام 2016.  ــوادث املــ ملــعــدالت وفــيــات حــ
وتـــؤّكـــد مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــاملــيــة أن نسبة 
الوفيات في ليبيا عام 2016 هي 73.4 حالة 

وفاة لكل 100 ألف نسمة.

مع  باملقارنة  ارتفاعا  يظهر  األرقـــام  متوسط 
السنوات املاضية. ويقول عريبي، لـ »العربي 
الجديد«: »ما من قواعد بيانات وفرق للبحث 
عن األسباب الحقيقية الرتفاع نسبة ضحايا 
الــطــرقــات، فــي ظــل انهماك الــبــالد فــي املعارك 
ومــواجــهــة الـــعـــدوان عــلــى طــرابــلــس حــالــيــا«. 
الحوادث  أن من بن أسباب  إلــى  ه يشير 

ّ
لكن

ــا مثل  ــانـ ــرى أكـــثـــر أمـ ــ ــائـــل نــقــل أخـ غـــيـــاب وسـ
الحافالت والنقل الحكومي املنضبط، مشيرًا 
إلــــى أن الــســرعــة املــفــرطــة تــعــّد مـــن األســبــاب 
ــم على 

ّ
الــرئــيــســيــة، لــكــن قــواعــد الــســالمــة تــحــت

السلطات توفير وسائل نقل أخرى أكثر أمنا 
مناطق  إلــى  املسافر  املــواطــن  منها  ليستفيد 
يقلل  ما  كبيرة،  بالدنا  أن  بعيدة، خصوصا 

من وقوع حوادث ناتجة عن السرعة«.
 أكثر حوادث املرور تقع 

ّ
ويشير عريبي إلى أن

فــي الــطــرقــات الــصــحــراويــة الــواقــعــة بــن املــدن 
املــتــبــاعــدة، مــشــيــرًا إلـــى أن االنــقــســام اإلداري 
املتأثر بحالة البالد السياسية حّد من الكثير 
من الجهود في هذا الشأن، إضافة إلى البحث 

يحاول تنظيم 
السير )محمود 
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