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ريان محمد

ـــل فـــي ســـوريـــة مع  ـــســـجَّ
ُ
مـــأســـاة جـــديـــدة ت

حــركــة الـــنـــزوح الــجــمــاعــيــة لــعــشــرات آالف 
ــفــن 

ّ
ــة عــــفــــريــــن، مــخــل ــنـ املــــدنــــيــــن مــــن مـــديـ

وراءهم بيوتهم وأرزاقهم، من دون أن يعرفوا ماذا 
تخبئ لهم األيام املقبلة. ويأتي ذلك في ظل ظروف 
إنسانية صعبة، فالرحلة شاقة تتخللها مصاعب 

كثيرة ومخاطر وابتزاز.
ــيــنــي مــن عــفــريــن، يــجــهــد مــن أجـــل إنــقــاذ 

ّ
جــلــيــل، ســت

ألكــثــر مــن لــيــلــة«. وتــعــّبــر عــن خيبة أملها مــن جــّراء 
ارتـــفـــاع أجــــور املـــنـــازل، »فــنــحــن لــم نــجــد مــنــزاًل بــدل 
لــيــرة )نــحــو 150 دوالرًا(، في  ألــف  إيــجــاره دون 75 
وقــت لــم نكن نملك نصف هــذا املبلغ فــي األســـاس. 
وهــو ما جعلنا نبقى في الــعــراء، إلــى حن حصلنا 

على خيمة تؤوينا«.
»العربي  الخمسيني  الله  أبــو عبد  ذلــك، يخبر  إلــى 
العمل  عن  فوا 

ّ
توق »الناس   

ّ
أن عفرين،  من  الجديد« 

نه من مواد غذائية أو مال يكاد أن 
ّ
ا نخز

ّ
هنا، وما كن

ى أّي نوع من املساعدة من 
ّ
نا ال نتلق

ّ
ينفذ، في حن أن

منا أمرنا لله، 
ّ
أّي جهة تقدم أي نوع«. يضيف: »سل

في وقت ال يكترث لحالنا أحد«.
فـــي الــســيــاق، يــقــول الــنــاشــط أبـــو جــهــاد العفريني 
 »األوضـــــــاع تـــــزداد ســــوءًا، 

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن لــــ

مع  عفرين  مــن حصار  بالخوف  والــنــاس يشعرون 
تــقــّدم الــفــصــائــل، فــي حــن يــحــاول مــقــاتــلــو وحـــدات 
حماية الشعب الكردية منع األهالي من الخروج من 
ويلفت  كبيرة«.  مالية  مبالغ  مقابل  في  إال  املدينة، 
 

ّ
فة وراءهــا كل

ّ
 »عشرات العائالت تنزح مخل

ّ
إلى أن

شيء، ومنها عائالت تخبر النزوح الثاني أو الثالث 
في  عــفــريــن،  فــي  العسكرية  العمليات  بــدء  منذ  لها 
حن ما زالت عائالت كثيرة داخل املدينة إذ ال تملك 

خيار النزوح بسبب سوء أوضاعها املالية«.
 »مخاوف الناس ازدادت بعدما 

ّ
يضيف العفريني أن

ــقــلــت مــعــدات املستشفى الــوطــنــي فــي عــفــريــن إلــى 
ُ
ن

بــلــدة نــبــل، األمــــر الــــذي يــحــرم األهـــالـــي مــن الــرعــايــة 
الــطــبــيــة، فــي وقـــت يــجــري إســعــاف مقاتلي وحـــدات 
»قرى   

ّ
أن ويتابع  نبل«.  في  الكردية  الشعب  حماية 

وبـــلـــدات عــــّدة تــعــّرضــت للتعفيش قــبــل االنــســحــاب 
منها وسيطرت عليها الفصائل املدعومة من تركيا، 
 عــربــا ســوريــن يــأتــون من 

ّ
وســط شائعات تــقــول إن
تركيا ويسكنون فيها«.

ــة. يــقــول  ــنــ ــديــ أبــــنــــائــــه وبــــنــــاتــــه وإخــــراجــــهــــم مــــن املــ
ل 

ّ
مث لطاملا  أبنائي  »مصير   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

كابوسا لي، ال يفارقني ال في الليل وال في النهار. 
فــالــوضــع فـــي عــفــريــن راح يـــســـوء يـــومـــا بــعــد آخـــر، 
والــنــازحــون مــن الــقــرى كــانــوا يــصــلــون إلـــى املدينة 
ا، 

ّ
من يقترب  الخطر   

ّ
أن أعلم  كنت  لها.  يرثى  بحالة 

لم  ني 
ّ
لكن يطاولها،  القصف  بــدأ  عندما  خصوصا 

 ما يمكن بيعه، 
ّ

أكن أملك تكلفة الخروج. لذا بعت كل
 

ّ
ني فعلت ذلك مع خسارة كبيرة. كل

ّ
على الرغم من أن

شيء بيع بنصف قيمته الحقيقية«. ويوضح جليل 
ه »بهدف الخروج من عفرين في اتجاه نبل، كان ال 

ّ
أن

بّد من دفع نحو 600 ألف ليرة سورية )نحو 1160 
أجــرة  إلــى  باإلضافة  شخص،  لكل  أميركيا(  دوالرًا 
الطريق. لذلك كنت في حاجة إلى ثالثة مالين ليرة 
ألــف ليرة  إلــى 500  بــاإلضــافــة  )نــحــو 5800 دوالر(، 
)نحو 970 دوالرًا( لتدبير األمــور، وهو مبلغ ليس 
بالسهل تأمينه من قبل أّي عائلة سورية للوصول 

إلى حلب«.
 »الرحلة صوب حلب تأتي في 

ّ
ويلفت جليل إلى أن

ن، األولى إلى نبل ولها سعرها، والثانية إلى 
َ
مرحلت

حلب ولها سعر آخـــر«. وهــو ال يعلم إن كــان سوف 
يــتــمــّكــن مــن تــأمــن املــبــلــغ املــطــلــوب لــوصــول أبــنــائــه 
وبناته إلــى حلب، لــذا طلب املــســاعــدة مــن أقــربــاء له 
ه بقي مع زوجته في عفرين، 

ّ
خارج البالد. يضيف أن

ــنــي لــم أتــمــّكــن مــن تــأمــن املـــال الــكــافــي للخروج. 
ّ
»ألن

 علينا«.
ّ

 عمرنا قد يجعل الخطر أقل
ّ
كذلك فإن

الــحــاجــة أم مــحــمــد الستينّية  مــن جــهــتــهــا، تــكــّبــدت 
ة رحلة قاسية جدًا برفقة ابنها، من عفرين إلى 

ّ
مشق

ريف إدلب. وتخبر »العربي الجديد«: »اضطرنا إلى 
ومــررنــا  ــدام،  األقــ على  ســيــرًا  اجتياز مسافة طويلة 
في مناطق تشهد اشتباكات وكدنا أن نفقد حياتنا 
في أكثر من مّرة. كذلك اضطرنا أن نبيت في العراء 

مجتمع
 يسمح بسحب الجنسية النرويجية من املدانن بارتكاب أفعال 

ً
تبنى البرملان النرويجي تعديال

النواب بأغلبية واسعة من 90 صوتا مقابل 9 أصــوات، على  التعديل. وصــوت  جرمية يحددها 
إمكانية سحب الجنسية النرويجية من أّي شخص بالغ إذا أدين باإلرهاب أو اإلبادة أو بجرائم 
ه موجه أساسا إلى املهاجرين. وقال وزير االستيعاب، املحافظ، يان 

ّ
ضد اإلنسانية، ما يوضح أن

التعديل يضمن   
ّ
أن أمر خطير ويتطلب تبريرًا متينا«، مؤكدًا  الجنسية   »سحب 

ّ
إن تــوري سانر 

)فرانس برس( التوازن بن الضرورات األمنية وحماية دولة القانون. 

فيها.  البولية  املسالك  لقسم  التابع  الرجل  نــادي صحة  الطبية« في قطر  أطلقت »مؤسسة حمد 
ويختص النادي الذي يضم أطباء من عدة تخصصات بتوعية الكوادر الطبية بآخر املستجدات 
البلوغ وحتى الشيخوخة. وقال  البدنية والنفسية منذ مرحلة  الرجل  البحثية املرتبطة بصحة 
أعضاء   

ّ
إن املؤسسة،  فــي  البولية  واملسالك  الكلى  جــراحــة  قسم  رئيس  الرميحي،  خالد  الدكتور 

الرجل،  املرتبطة بصحة  البحثية والعلمية  األول آخر املستجدات  النادي ناقشوا في اجتماعهم 
)قنا( خصوصا ما يتعلق بهرمون الذكورة وتأثير نقصه على صحة الرجل. 

»مؤسسة حمد الطبية« تطلق نادي صحة الرجلالنرويج تقّر تعديًال يسمح بسحب الجنسية

برلين ـ العربي الجديد

ــر الــداخــلــيــة األملــانــيــة الــجــديــد،  يــخــطــط وزيــ
هــورســت ســيــهــوفــر، لـــزيـــادة أكــثــر منهجية 
وفــاعــلــيــة ملـــعـــدالت الــتــرحــيــل اإلجــــبــــاري لـ 
»املـــذنـــبـــن« و»الـــالجـــئـــن الـــذيـــن يــرتــكــبــون 
مـــخـــالـــفـــات جـــنـــائـــيـــة مـــســـتـــمـــرة« عـــلـــى حـــّد 
تعبيره. سيهوفر معروف بمواقفه املتشددة 
تــجــاه الــالجــئــن، وهـــي املـــواقـــف املــعــارضــة 
ميركل،  أنغيال  األملانية  املستشارة  لتوجه 
الـــحـــزب   ،»CSU« حــــــزب  ــــي  فـ عـــضـــو  وهــــــو 
املــحــافــظ النشط فــي واليـــة بــافــاريــا ويعّبر 

املحافظة  الصناعية  البرجوازية  إرادة  عن 
هناك. يوما بعد يوم، ترّحل أملانيا املزيد من 
نزالء السجون الدائمن من األجانب. وذلك 
العدل  وزارة  نشرتها  التي  األرقـــام  بحسب 
األملــانــيــة. فــي املــجــمــل، رّحــلــت أملــانــيــا 1147 
الــعــام  أراضــيــهــا  مــن داخـــل  سجينا أجنبيا 
املاضي. ونحو 400 سجن أجنبي آخر في 

العام الذي قبله. 
وسجلت وزارة العدل في واليــة بــادن أعلى 
املاضي، وبلغ عدد  العام  الترحيل  معدالت 
املرّحلن األجانب من السجن مباشرة 488 
شخصا. في والية هيسن، ارتفع العدد إلى 

العدد  بلغ  189 شخصا. في رينالند بفالز 
 

ّ
122 شخصا. واألرقــام أكبر إذ لم تنشر كل

الواليات األملانية أرقامها.
فــي لــقــاٍء مــع صحيفة »بــيــلــد أم ســونــتــاغ« 
)وهــــي صــحــيــفــة يــمــيــنــيــة شــعــبــويــة(، أعــلــن 
سيهوفر عما سّماه بـ »خطة رئيسية« أكثر 
طالبي  »املــجــرمــن  ومنهجية ضــد  اتــســاقــا 
»قمع  بـ سيقومون  هم 

َّ
أن وأضــاف  اللجوء«. 

بــلــدنــا، وليس  فــي  بــات مجرما  أي شخص 
لديه شيء يخسره هنا، وسيتّم ترحيله إلى 

خارج أملانيا بأقصى سرعة ممكنة«.
ــال الــتــرحــيــل مـــن الــحــجــز، تــســتــخــدم  فـــي حــ

معظم الواليات، ضمن الكثير من اإلجراءات 
القانونية، الفقرة 456 من قانون الجنايات. 
ويــســمــح هـــذا الــقــانــون لــلــواليــات، بترحيل 
أي أجنبي من الحجز مباشرة إلى موطنه 
ــلــــي، بــعــد أن يـــكـــون قـــد قــضــى نصف  األصــ
ــل األراضـــــي األملـــانـــيـــة. في  مــحــكــومــيــتــه داخــ
واليــــة بــافــاريــا تــم تطبيق هـــذه الــفــقــرة من 
قانون الجنايات ضد 68 حالة العام املاضي. 
فــي واليـــة رينالند بــفــالز تــم اســتــخــدام هذا 
ــى نــهــايــة شهر 

ّ
الــقــانــون ضـــد 33 حــالــة حــت

فبراير/ شباط املاضي.
عمليات  ــدء  وبــ  456 الــفــقــرة  لتطبيق   ،

ْ
لـــكـــن

الــدول  الترحيل، ثمة شــروط، إذ يجب على 
املتلقية أن تعامل السجناء املرّحلن بالحّد 
األملــانــيــة.  الحقوقّية  بات 

ّ
املتطل مــن  األدنـــى 

 يتعّرض 
ّ

على سبيل املثال، يجب ضمان أال
املرّحلون في بالدهم للتعذيب املنهجي أو 

عقوبة اإلعدام.
 للفقرة 456 

ّ
بالنسبة للواليات األملانّية، فإن

من قانون الجنايات األملاني ميزة إيجابية، 
 

ّ
إذ تــحــمــي الــــواليــــات مـــن اإلنـــفـــاق عــلــى كــل

ســجــن يـــجـــري تــرحــيــلــه لـــســـنـــوات طــويــلــة. 
 

ّ
الــعــنــايــة بكل  كلفة 

ّ
إلـــى أن تــقــاريــر  وتــشــيــر 

سجن تبلغ نحو 40 ألف يورو سنويا.

زيادة أعداد المرّحلين مباشرة من سجون ألمانيا

العفريني  جــهــاد  أبـــو  الــنــاشــط  يــتــوّقــع 
لـ»العربي الجديد« أّن »تشهد األيام القليلة 
المدنيين،  آالف  عــشــرات  نــزوح  المقبلة 
القوات  سيطرة  تراجع  حال  في  خصوصًا 
النازحين  »أوضــاع  أّن  إلى  مشيرًا  الكردية«، 
فال  ــدًا.  ج سيئة  الــمــال  يملكون  ال  الــذيــن 
إنسانية  منظمات  وال  تستقبلهم  أماكن 
تقدم لهم مساعدات، بل ثّمة من يستغل 
حاجتهم ليبيعهم المواد الغذائية بأسعار 
إلى  المنازل  إيجار  بدالت  وليرفع  مضاعفة 

نحو 200 و300 دوالر أميركي«.

استغالل للنازحين

سالمة عبد الحميد

مات ستيفن هوكينغ فانشغل بعض العرب 
بأنه كان ملحدًا، وزاد بعضهم أنه سيدخل 

النار مع الكفار، متجاهلني ما في قصة 
حياته الطويلة القاسية من عبر وعظات 
تبرهن على قدرة اإلنسان على تحدي 

املستحيل وتطويع املصاعب، وما قدمه 
للبشرية من نظريات علمية.

البعض يناقش أو ينتقد نظرياته وأبحاثه 
وآراءه، والبعض يرفضها أو يعتبرها 
بال قيمة، وهذا حق للجميع، فنظريات 
العلم ليست مقدسة، والعلماء مهمتهم 

التوصل إلى أدلة على النظريات القديمة، أو 
تصحيحها، أو إثبات أنها غير صحيحة.

الحقًا عرفنا أن املهندسة التي قادت فريق 
بحث لتنفيذ برنامج يجعل هوكينغ قادرًا 

على التواصل مع اآلخرين عن طريق 
الكالم، من أصول كويتية، وملا شاهد بعض 
املهووسني بالتحريم ومنح صكوك اإليمان 
صورتها مع العالم الراحل، هالهم كيف أنها 
ال ترتدي الحجاب، ووصل بعضهم إلى حد 
استنكار أنها اختلت بالرجل بينما الخلوة 

محرمة، فنالها نصيب من التكفير ومن 
تحريم دخول الجنة واعتبارها من أهل النار.

ال يمكن على وجه التحديد معرفة الجهة 
التي منحت هؤالء األشخاص مفاتيح الجنة 

والنار، أو حق تصنيف من سيرفل في 
النعيم ومن سيصفد في الجحيم، وال يمكن، 

دون دراسة سلوكية ونفسية معمقة، فهم 
منطق هؤالء الذين يكررون نصوصًا دينية 

تحدد مواصفات اإليمان الواجب توافرها في 
األشخاص، ووفقها يتهمون من ال تتوافر 
فيه بالكفر، خصوصًا أن بعضهم ال يفهم 
أغلب تلك النصوص على الوجه الصحيح، 

كما أن بعض النصوص غير دقيق، أو 
محرف، أو مدسوس.

نفس هؤالء األشخاص، كمثال، يدعمون 
األنظمة الفاسدة والحكام املستبدين اعتمادًا 
على نصوص دينية مجتزأة تجعل الخروج 
على األحكام من الكبائر، »وإن جلد ظهرك، 

وإن سلب مالك«، وأغلبهم ال يعرفون أن نص 
الحديث يبدأ بـ«يكون بعدي أئمة ال يهتدون 
بهداي وال يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم 

رجال قلوبهم قلوب الشياطني في جثمان 
إنس«. هؤالء أنفسهم يتجاهلون نصوصًا 
أخرى صريحة حول فضل »كلمة حق عند 

سلطان ظالم«، وتعيب على املؤمنني السكوت 
على الظلم وتعتبر من يفعل ذلك منهم 

»شيطانا أخرس«.
ال سبب واضحًا حتى اآلن، غير الغباء أو 
ربما التغابي، للتركيز على إيمان العالم 

 من 
ً
 من علمه، أو على شخصيته بدال

ً
بدال

مهارته.
ملاذا ال يفكر هؤالء الذين يزعمون أنهم 

، في أسباب 
ً
يحتكرون اإليمان، ولو قليال

تخلفهم عن التطور القائم حول العالم؟ أال 
يعرفون النصوص الدينية التي تستنكر 

التخلف العلمي؟ أم يتعامون عن النصوص 
التي تدعو إلتقان العمل واالجتهاد لتحسني 

 
ً
أوضاعهم ومنح أبنائهم وأحفادهم مستقبال
أفضل؟ إنهم منشغلون فقط بمنح صكوك 

الجنة والنار.

مفاتيح الجنة 
والنار

مزاج
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ال مفّر من النزوح )فرانس برس(



تخفي الصحراء 
الجزائرية الكثير 

من التجارب 
اإلنسانية المذهلة. 
منها قصة جعفر 

كاوا الذي قطع 
آالف الكيلومترات 

من جنوب تشاد 
ليبيع الشاي وسط 

الرمال

استغالل ذوي اإلعاقة في انتخابات تونس
ترشيحهم على القوائم يعفي األحزاب من التمويل

1819
مجتمع

الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

ــــهــــا خــــامــــس دولــــة 
ّ
بـــالـــرغـــم مــــن أن

ل 
ّ
أفريقية من حيث املساحة، ويمث

ــن فــي املــائــة، 
ّ
املــســلــمــون فــيــهــا ســت

ـــم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بــحــكــم مــجــاورتــهــا 
ّ
وتـــتـــكـــل

ــــودان ولــيــبــيــا،  ــــسـ لـــدولـــتـــن عــربــيــتــن هـــمـــا الـ
باإلضافة إلى اللغة الفرنسية بحكم احتاللها 
من طرف فرنسا، التي غادرتها في أغسطس/ 
بــدولــة تشاد  الــعــرب  مــعــرفــة  أن   

ّ
إل آب 1960، 

الثقافية واإلعالمية معها تبقى  وتعامالتهم 
محدودة.

على  الصخرية  والــهــضــاب  الــصــحــراء  تهيمن 
التي ل تملك إطاللة بحرية.  البالد،  جغرافيا 
ويــهــيــمــن عــلــيــهــا نـــظـــام مــحــتــكــر لــلــواجــهــتــن 
الطابع  من  بالرغم  والقتصادية،  السياسية 
الــجــمــهــوري الــديــمــقــراطــي، وهـــو نــظــام أدخــل 
البالد في جملة من النزاعات، منها حربه مع 
نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ما 

يجب على ذوي االعاقة 
أن يكونوا فاعلين في 

المشهد االنتخابي

بذلت جهدًا معنويًا 
كبيرًا، ألقتنع بترك البيئة 

التي عشت فيها، 
وأقتحم بيئة مجهولة

أفّكر في أسرتي 
لحظة إعداد الّشاي، 
فكّل دينار يدخل إلى 
جيبي هو من أجلها

بن عامي 1978 و1987. جعلت هذه املعطيات 
 من 15 

ّ
وغيرها التشادين، الذين يشّكل األقل

املــائــة مــن إجمالي  فــي  عــامــا مــن بينهم 47.3 
عددهم البالغ قرابة 11 مليونا عام 2005 في 
حــالــة مــن الـــعـــوز. وهـــو مــا جــعــل الــهــجــرة إلــى 
الدول األفريقية النفطية مثل ليبيا ونيجيريا 
املــجــاورتــن، وإلــى الـــدول األوروبــيــة، مــن أكثر 

األحالم املنتشرة في أوساط الشباب.
الجديد« من مدينة وادي  »العربي  في طريق 
سوف، 600 كيلومتر إلى الجنوب من الجزائر 
تبعد عنها  التي  أدرار،  إلــى مدينة  العاصمة، 
في  الحافلة  تتوقف  جنوبا،  كيلومتر  بــــ1300 
اســتــراحــة لــيــلــيــة عــنــد مــدخــل بــلــدة مــنــصــورة 
األنظار هناك  يلفت  التابعة ملحافظة غرداية. 
كوخ صغير يتوّسطه شاّب عاكف على إعداد 
الّدخان  كــان يصّد  فــوق الجمر. وفيما  الشاي 
الــشــاي فــي طاستن   ويخلط 

ً
عــن عينيه تـــارة

حوله  الجميع  يجلس  أخـــرى،   
ً
تـــارة كبيرتن 

مــن مسافر  أكثر  الــذي يقول  ليتذوقوا شــايــه، 
ه 

ّ
أن ــه »خرافي« بمعنى 

ّ
إن معتاد على الطريق 

لذيذ جدًا.
كان ل بّد من تذويب جليد خوفه من الهوية 
الجزائر  في  األفارقة  فاملهاجرون  الصحافية، 
يتوّجسون من ذلك، مخافة أن يكون الحديث 
الشرطة.  مخفر  إلــى  ممهدًا  طريقا  الصحافي 
تــــبــــدأ املـــمـــثـــلـــة واملـــــصـــــورة الـــتـــونـــســـيـــة رمــــاح 
الــســنــوســي فـــي تـــصـــويـــره، ومــــع اإلشـــــــادة به 
وبــشــجــاعــتــه، وتـــأكـــده مــن كــونــه فــي مــواجــهــة 
، يطرح سؤاًل بلهجة جزائرية 

ً
الصحافة فعال

جنوبية سليمة: »هل سأظهر في التلفزيون«؟ 
فيأتي جواب »العربي الجديد«: »بل سنكتب 
ــريـــدة عــربــيــة تـــصـــدر في  عـــن تــجــربــتــك فـــي جـ
يقرأها  أن  ثانية: »هــل يمكن  الــخــارج«. يسأل 
»أغلب  اإلجــابــة:  تــشــاد«؟ وتأتيه  فــي  الساسة 
 أنــهــم ســيــفــعــلــون«. عــنــدهــا، يــعــتــدل في 

ّ
الـــظـــن

، ويبدأ في التحدث 
ً
هم يرونه فعال

ّ
جلسته كأن

بحماس من يرغب في بعث رسائل إلى حّكامه 
هم يلتفتون إليه.

ّ
لعل

ــه ينحدر من مدينة دوبا 
ّ
يقول جعفر كــاوا إن

الواقعة بالقرب من الحدود الجنوبية لتشاد 
من  »بالرغم  الوسطى:  أفريقيا  جمهورية  مع 
التشادي أفضل حــاًل من شماله،   الجنوب 

ّ
أن

بــحــكــم انـــتـــشـــار زراعــــــة الــقــطــن فـــيـــه، ووجــــود 
ــر مــن مــؤّســســات تعليمية في 

ّ
يــتــوف مــا  ثلثي 

 املعيشة فيه تبقى صعبة 
ّ
أن البالد هناك، إل 

ــبــاب عــلــى الــهــجــرة، 
ّ

ومــرهــقــة، ومــحــّرضــة لــلــش
 أســرتــي 

ّ
أن ــك  ــام 2009، ذلــ فــعــلــتــه عــ ــا  مـ ــو  وهــ

تتكّون من 25 فردًا«.
يــتــابــع: »بــذلــت جــهــدًا مــعــنــويــا كــبــيــرًا، ألقتنع 
بيئة  وأقتحم  فيها،  عشت  التي  البيئة  بترك 
ني سمعت 

ّ
مجهولة بالنسبة لي، خصوصا أن

ــريـــق، فقد  ــطـ حـــكـــايـــات كــثــيــرة عـــن مــخــاطــر الـ
أو  تــبــاع  أو  تغتصب  أو  وتستعبد  تختطف 

لكنني  املسلحة،  الجماعات  أيـــدي  على  تقتل 
ــــوض الـــطـــريـــق إلــى  ــررت فـــي الــنــهــايــة أن أخـ ــ قـ
الجزائر عبر صحراء تشاد ثم صحراء النيجر 
املسافة عن   

ّ
الجزائر، حيث ل تقل ثم صحراء 

4000 كيلومتر«.
بــدأت مغامرة جعفر بتدّبر املــال، الــذي يمّكنه 
ــل والــــشــــرب والـــنـــقـــل عـــبـــر الـــحـــافـــالت  ــ مــــن األكــ
القانونية خالل هذه املسافة  القانونية وغير 
ــالــــجــــوع والــــعــــطــــش واملــــــــــوت، ثـــّم  املـــفـــخـــخـــة بــ
بــالجــتــهــاد فــي حــفــظ مــا جــمــعــه، مــن عــشــرات 
الفرص القادرة على أن تسلبه ماله. يقول: »في 
هذه املسافة نشأت ثقافة السلب والنهب لدى 
األفراد والجماعات، بل لدى الناقلن أنفسهم، 
إذ قد يتوقف صاحب املركبة في مكان يكون 
قد اتفق مع جماعته على أن تسلب فيه الركاب 

 دور الضحية«.
ً
ال

ّ
ممث

لبائع شاي  الــبــدايــة مساعدًا  فــي  عمل جعفر 
مت منه أصول 

ّ
من الصحراء الجزائرية: »تعل

 بنفسي، 
ّ

وتقنيات العمل، ثّم قّررت أن أستقل
وأتــعــامــل مــع مــســافــري الــطــريــق الــصــحــراوي، 
ــي هـــــــذا املـــطـــعـــم،  ــ ــل فــ ــ ــــأكـ ــــون لـ ــزلـ ــ ــنـ ــ ــن يـ ــ ــذيــ ــ الــ
ـــل احـــتـــســـاء الــــشــــاي حــتــى 

ّ
فــمــعــظــمــهــم يـــفـــض

خصوصا  الطريق،  طــول  على  بــه  يستعينوا 
ل سائق الحافلة 

ّ
السائقن منهم«. هنا، يتدخ

ه قوي ويمنع 
ّ
ل شاي جعفر ألن

ّ
ه يفض

ّ
للقول إن

ــــه يــمــكــث مــــّدة طــويــلــة في 
ّ
ــنـــوم: »ثــــّم إن عــنــه الـ

إعداده على الجمر وخلطه جّيدًا، فكأنه يعّده 
 أنــا أفــّكــر في 

ً
ألســرتــه«. يقاطعه جعفر: »فــعــال

 دينار يدخل 
ّ

اي، فكل
ّ

أسرتي لحظة إعداد الش
إلى جيبي هو من أجلها«.

الــشــاي،  يجمع جعفر مــا يــعــود عليه مــن بيع 
ويسافر به مرة في السنة إلى أهله في دوبا: 
»بــعــد تــحــويــل املــــال إلـــى عــمــلــة تــشــاد املحلية 
ــر: 

ّ
وهـــي الــفــرنــك الــوســط أفــريــقــي«. يــقــول بــتــأث

»باتت أسرتي تستطيع الستدانة من التجار، 
 بإمكاننا الدفع بعد عودتي«.

ّ
هم يعلمون أن

ّ
ألن

مع اقتراب االنتخابات 
البلدية في تونس في 
شهر مايو/ أيار المقبل، 

يدور الحديث عن
استغالل القوائم 

االنتخابية لألشخاص ذوي 
اإلعاقة، من دون أي 

مساع أو نية لتأمين تمثيل 
حقيقي لهم

تونس ــ بسمة بركات

»تــلــقــيــت الــعــديــد مـــن املـــكـــاملـــات الــهــاتــفــيــة من 
غلوا من قبل أحزاب 

ُ
أشخاص ذوي إعاقة، است

ســيــاســيــة تــونــســيــة فــي النــتــخــابــات الــبــلــديــة. 
ُوعـــــد الــبــعــض بــالــحــصــول عــلــى بــــدل إيــجــار 
مسكنهم أو تحسينه أو الحصول على دفتر 
ح. والــهــدف هو 

ّ
عــالج، في مقابل قبول الترش

ناخبن،  أصـــوات  أو  التمويل  على  الحصول 
تـــرشـــيـــح شـــخـــص مــــن ذوي اإلعــــاقــــة فــي  ألن 

إحدى القوائم يعفيه من كامل التمويل«. 
بــهــذه الــعــبــارات الــتــي تــنــّم عــن خيبة كبيرة، 
التونسية  للمنظمة  العامة  الكاتبة  تحدثت 
للدفاع عن األشخاص ذوي اإلعاقة، بوراوية 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن  ــد لــ الـــعـــقـــربـــي. تـــؤكـ
املنظمة،  تلقتها  التي  واإلشــعــارات  املكاملات 
ــــى بـــيـــع وشـــــــراء ذوي اإلعــــاقــــة فــي  تــشــيــر إلـ
ــتـــراب النــتــخــابــات الــبــلــديــة  تـــونـــس. ومـــع اقـ
املــقــررة فــي شهر مــايــو/ أيــار املقبل، يحاول 
بعض الساسة استغالل هذه الفئة املهمشة، 
اإلعاقة  ذوي  األشخاص  إدراج  ويشترطون 
فـــي الـــقـــوائـــم النــتــخــابــيــة، أو يــحــرمــون من 
ر مـــــن مــــثــــل هــــذه 

ّ
ــذ ــ ــحــ ــ ــام. وتــ ــ ــعــ ــ ــ الــــتــــمــــويــــل ال

ــة، بـــدلـــيـــل أن  ــفــ ــزائــ ــود الــ ــ ــوعـ ــ ــمــــارســــات والـ املــ
غالبية املرشحن ذوي اإلعاقة يدرجون في 
فــي وسائل  الــقــوائــم. كما أن حظوظهم  ذيــل 

اإلعالم شبه معدومة. 
 بــعــض األحــــــزاب الــتــي 

ّ
وتــكــشــف الــعــقــربــي أن

رشــــحــــت أشـــخـــاصـــا ذوي إعــــاقــــة فــــي بــعــض 
الــجــهــات، تــرفــض املــشــاركــة فــي الجــتــمــاعــات 
والــلــقــاءات الــتــي يــعــقــدونــهــا فــي جــهــاتــهــم، إذ 
اإلعــاقــة مجرد »وسيلة«  األشــخــاص ذوي   

ّ
إن

لــلــوصــول إلـــى غــايــاتــهــم الــســيــاســيــة، أو لعبة 
الــقــانــون  أن  وتــبــن  أرادوا.  مــتــى  يستغلونها 
النـــتـــخـــابـــي ظــلــم هـــــؤلء مـــن خــــالل الـــشـــروط 

ــفـــســـاد، أنــه  مـــع الــهــيــئــة الــوطــنــيــة ملــكــافــحــة الـ
يجب على ذوي اإلعاقة أن يكونوا فاعلن في 

املشهد النتخابي. 
ــور والـــــقـــــانـــــون النـــتـــخـــابـــي  ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ وحـــــــــدد الـ
في  توفرها  يتعن  التي  القانونية  الضوابط 
إجـــراءات  واعتماد  املرشحة،  القائمة  تركيبة 
السياسي  التمثيل  مستوى  لتعزيز  إيجابية 
اإلعــاقــة.  ذوي  واألشــخــاص  والشباب  للنساء 
وانتقدت الشرايبي أداء الهيئة العليا املستقلة 
األحــزاب  لالنتخابات، وكيفية تصرف بعض 
السياسية التي لم تولي العناية الكافية لهذه 
الشريحة كمواطنن ناخبن أو مرشحن، من 
خالل عدم تأمن مرافقن، أو ترجمة البرامج 
ــرايـــل أو الــتــســجــيــالت  ــبـ النــتــخــابــيــة بــلــغــة الـ

الصوتية. 
ــقـــانـــون النـــتـــخـــابـــي، فـــي بــــــادرة هي  وألــــــزم الـ
ــقــــوائــــم  ــا فـــــي تـــــونـــــس، الــ األولــــــــــى مـــــن نــــوعــــهــ
النــتــخــابــيــة، أن تــضــم أشــخــاصــا ذوي إعــاقــة. 
العليا املستقلة لالنتخابات  لكن على الهيئة 

الــظــروف املالئمة  املــرشــحــة توفير  واألحــــزاب 
لهذه الشريحة.   

التونسية  الجمعية  رئــيــس  يــقــول  مــن جهته، 
لأشخاص ذوي اإلعاقة، خميس السحباني، 
إن أي قضية  الجديد«،  »العربي  لـ  في حديث 
يــحــضــر فــيــهــا املــــــال، يـــكـــون هـــنـــاك خــــوف من 
مشاركة   

ّ
أن ويؤكد  الهشة.  الفئات  استهداف 

ذوي اإلعـــاقـــة هــامــشــيــة وغــيــر واضــحــة حتى 
اآلن، على الــرغــم مــن الـــدور الــذي فــي إمكانهم 
هم 

ّ
أن ويوضح  مشاركن.  كناخبن  ممارسته 

»أي  عــنــوان:  لتنظيم مؤتمر تحت  يستعدون 
دور لأشخاص ذوي اإلعاقة في النتخابات 
الــبــلــديــة؟«. ويــخــشــى عـــدم مــنــح ذوي اإلعــاقــة 
الثقة ليكونوا في املراتب املتقدمة في القوائم 
ــكـــون الــــهــــدف الــــوحــــيــــد هــو  ــيـ النـــتـــخـــابـــيـــة، لـ

استرجاع مصاريف الحمالت النتخابية.  
ــــول عــــضــــو الـــهـــيـــئـــة الـــعـــلـــيـــا  ــقـ ــ ــه، يـ ــتــ ــهــ مـــــن جــ
ـــ »الـــعـــربـــي  ــــاض بــــوحــــوش لــ لـــالنـــتـــخـــابـــات ريــ
 الــقــانــون النــتــخــابــي فــي صالح 

ّ
الــجــديــد« إن

األشـــخـــاص ذوي اإلعـــاقـــة قــبــل أن يـــكـــون في 
التقت  الهيئة  أن  إلـــى  صــالــح األحـــــزاب، لفــتــا 
بهم وعقدت اتفاقية معهم حول أبرز مطالبهم 

واإلشكاليات التي قد تعترضهم.
 الــتــمــويــل الــعــام يــقــدر مــا بــن ألــف 

ّ
يــوضــح أن

ديــنــار )نحو 500 دولر( وألــفــي ديــنــار )نحو 
ألف دولر(. وبالتالي ل يعد املبلغ كبيرًا، لفتا 
إلى أن الهدف من إدراجهم هو إشــراك جميع 
الفئات من نساء وشباب وذوي إعاقة، أي أن 

تصير القائمة متنوعة. 
ويشير إلى أنه من بن 1812 شخصا من ذوي 
نــحــو 1700 شــخــص ضمن  تـــرشـــح  اإلعــــاقــــة، 
القوائم واألحــزاب، مضيفا أن الجميع مقصر 
حيال ذوي اإلعاقة على الرغم من كل الجهود 
ويــرى  النتخابات.  فــي  إلشراكهم  تبذل  التي 
أن الــهــدف هــو أن يــكــون ذوو اإلعــاقــة ممثلن 
في املجالس البلدية، وأن يكون لهم دور فاعل 
على املستوى املحلي. ويبقى الرهان الكبير أن 

يكونوا حاضرين في الشأن املحلي.

ــلـــمـــوا مــــن قـــبـــل األحـــــــزاب  املــــفــــروضــــة، كـــمـــا ظـ
الالزمة  الخدمات  لهم  تقدم  لــم  التي  والــدولــة 
ملــمــارســة دورهـــم فــي الــبــلــديــات، مــا يعني أنه 

سيكون شكليا. 
ر رئيسة الجمعية التونسية من 

ّ
بدورها، تحذ

)عتيد(،  النتخابات  وديمقراطية  نزاهة  أجل 
لــيــلــى الـــشـــرايـــبـــي، مـــن اســـتـــخـــدام األشـــخـــاص 
ذوي اإلعــاقــة كــصــورة أو ورقـــة انتخابية في 
املقبل، مؤكدة  البلدي  النتخابي  الستحقاق 
فــي نـــدوة حــول النــتــخــابــات البلدية وإشـــراك 
بالتعاون  املحلية،  الحوكمة  اإلعاقة في  ذوي 

بطاقة هوية

جعفر 
كاوا

بائع شاي من تشاد 
في صحراء الجزائر

خوف من النشل

حقائب العراقيات فارغة

النّشالون كثر، ومن 
بينهم أشخاص لم 

يتجاوزوا الثامنة عشرة

بغداد ــ كرم سعدي

ـــســـّجـــل عــمــلــيــات نــشــل كــثــيــرة لــحــقــائــب 
ُ
لـــم ت

 
َ
 العراقيات يحاولن

ّ
النساء في العراق، غير أن

الــحــقــائــب  نــشــل  قــصــص   
ّ
إن إذ   

َ
يــحــتــطــن أن 

النسائية من قبل »متخصصن« تنتشر بن 
الناس. حوراء قيس من هؤلء النساء، وتؤكد 
أحـــدهـــم حقيبتي،  تــبــالــي »إن ســـرق  ـــهـــا ل 

ّ
أن

فأنا ل أضع فيها إل بعض الكريمات وعلبة 
مناديل صغيرة«. 

وحــــوراء مــوظــفــة فــي وزارة الــصــنــاعــة، تقول 
ــا ســمــعــت قصصا  ــهـ ـ

ّ
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن

كــثــيــرة حـــول نــشــل حــقــائــب الــنــســاء، وتخبر 
 زمــيــلــة لــهــا تـــعـــّرضـــت لــعــمــلــيــة نــشــل في 

ّ
أن

العمل، وكــانــت تحمل في  أثــنــاء عودتها مــن 
حقيبتها هاتفها وبعض الحلي وساعة يد. 
تــضــيــف: »لـــذلـــك لـــم أعـــد أحــمــل فـــي حقيبتي 
أشياء مهّمة أو نقودا، واعتدت ارتداء مالبس 
 ما هو ذو 

ّ
تحوي جيوبا أضع فيها املال وكل

قيمة، هاتفي املحمول على سبيل املثال«.
وشرطة بغداد تتلقى باستمرار بالغات من 
 أو سرقة 

ّ
 من نشل حقائبهن

َ
مواطنات يشتكن

يمتازون  ســارقــن  قبل  مــن  النقالة   
ّ
هواتفهن

العبيدي  علي  النقيب  ويقول  الحركة.  ة 
ّ
بخف

»الــشــرطــة مستمرة   
ّ
إن الــجــديــد«  لـــ«الــعــربــي 

تلقي  الــحــالت، وباستمرار  في متابعة هــذه 
القبض على أشخاص متخصصن في هذا 
 »الذين 

ّ
أن إلــى  الــســرقــات«. ويشير  النوع من 

يـــمـــارســـون عــمــلــيــات الــنــشــل تــلــك كـــثـــر، ومــن 
بينهم أشخاص لم يتجاوزوا الثامنة عشرة 

من عمرهم«.
بنشل  »املتخصصن   

ّ
أن العبيدي  ويوضح 

ــالـــب فــــي إطــــار  الـــحـــقـــائـــب يــعــمــلــون فــــي الـــغـ
فة من فرَدين أو ثالثة 

ّ
عصابات صغيرة مؤل

لهم على الدراجات 
ّ
أفراد، ويعتمدون في تنق

ــرب ســـريـــعـــا«.  ــهــ ــن الــ ــنــــاريــــة لــيــتــمــّكــنــوا مــ الــ
 »ثّمة أشخاصا من بن 

ّ
يضيف العبيدي أن

هؤلء يخططون لسرقاتهم، فيراقبون محال 
الصيرفة وصاغة الذهب ويتحّينون الفرصة 
من   

َ
يخرجن اللواتي  النساء  لسرقة حقائب 

تلك املحال. كذلك، يراقب بعضهم املصارف، 
فيدخل أحد أفراد العصابة املصرف ويراقب 
الـــنـــســـاء ملـــعـــرفـــة مــــن الـــتـــي وضـــعـــت نـــقـــودًا 
ــى الــتــنــســيــق مع  فـــي حــقــيــبــتــهــا. وُيــــصــــار إلــ
زمــيــلــه فـــي الـــخـــارج عــلــى طــريــقــة مـــا لسرقة 
 املـــرأة املــحــددة عند خروجها مــن املــصــرف«. 
 »ثّمة أشخاصا يراقبون 

ّ
ويتابع العبيدي أن

على سبيل  دائـــرة حكومية،  م 
ّ
تسل مــواعــيــد 

املــــثــــال، مـــرتـــبـــاتـــهـــا، فــيــتــبــعــون مــوظــفــاتــهــا 
يحّددون  وهــؤلء   .

ّ
على حقائبهن وا 

ّ
لينقض

 مسبقا«.
ّ
فرائسهن

ة. 
ّ
مطمئن صبحي  إســــراء  تــبــدو  جهتها،  مــن 

 زوجها موظف 
ّ
وتخبر »العربي الجديد« أن

الــدائــرة نفسها وهــو يوصلها في  معها فــي 
راتبها  تتقاضى  عندما  البيت  إلــى  سيارته 
خذ احتياطاتي 

ّ
أت ني 

ّ
 شهر، »لكن

ّ
أّول كل في 

مــن الــنــشــل فــي أوقــــات أخــــرى، عــنــد خــروجــي 
ــرة فـــي مـــهـــام مــعــّيــنــة، إذ  ــدائــ بـــمـــفـــردي مـــن الــ
أو عند خروجي  اإلنساني،  املجال  أعمل في 

للتسّوق أو لزيارة معارفي«.
ــراء: »أنــــا ل أخــــاف مـــن مــواجــهــة  ــ تــضــيــف إســ
رجـــل، بــل مستعدة ألّي عـــراك بــاأليــدي، فأنا 
 سارقي 

ّ
لــكــن القتالية،  الــفــنــون  على  مــتــدّربــة 

ة الحركة«.
ّ
الحقائب يمتازون بخف

إلى  بالنسبة  ــَعــّد ضــروريــة 
ُ
ت التي  والحقيبة 

مكّملة  كقطعة  البعض  بها  يتمّسك  النساء، 
 عــددًا 

َ
لــأنــاقــة. ونـــرى نــســاء كــثــيــرات يمتلكن

كبيرًا من الحقائب بألوان وتصاميم مختلفة 
 بعض 

ّ
تتناسب واملالبس التي يرتدينها. لكن

أولــيــاء األمـــور فــرضــوا على بناتهم شروطا 
 من حمل الحقائب 

ّ
ها قاسية، إذ منعوهن

َ
رأين

 أو 
ّ
 إلـــى جــامــعــاتــهــن

ّ
النسائية عــنــد ذهــابــهــن

. وتشكو رفل إسماعيل من ذلك، 
ّ
مراكز عملهن

ها ل تتمّكن من الخروج باملظهر 
ّ
لفتة إلى أن

الــذي يعجبها إل إذا كانت برفقة أحد أفراد 
العائلة. 

وتقول رفل لـ«العربي الجديد«: »أقّدر حرص 
 هــذا يؤملني. ولــدّي أمنية 

ّ
والــَدي كثيرًا، لكن

ــان بــلــدنــا لــكــي نشعر  وحــيــدة أن يــســود األمــ
بالحرية«.

 والدتها 
ّ
وتــشــديــد والــــَدي رفــل يــعــود إلــى أن

كانت قد تعّرضت إلى عملّية نشل قبل أكثر 
من ثالثة أعوام، وعرفت حالة نفسية صعبة 
اســتــمــرت ألكــثــر مــن شــهــريــن. فــالــشــاب الــذي 
نشل حقيبتها ركلها وأوقعها أرضا. وتخبر 
 »والدتي كانت قد باعت ما تملكه من 

ّ
رفل أن

ذهب لكي تساعد والدي في تسديد ما تبقى 
مــن تكاليف بــنــاء بيتنا، وخــرجــت مــن محل 
فــي حقيبتها«. تضيف  واملـــال  الصاغة  أحــد 
ر عليها، ومنذ ذلك الحن صار 

ّ
 »هذا ما أث

ّ
أن

والــدي يرفض أن أحمل حتى حقيبة خالية 
من النقود. هو يخاف من أن أتعّرض للضرب 

من قبل أحدهم تمهيدًا لنشل الحقيبة«.
إلـــــى ذلــــــك، تــشــيــر ربـــــى ســـعـــد الــــديــــن، وهـــي 
لبيع  محل  فــي  كــذلــك  تعمل  جامعية  طالبة 
 
ّ
أن إلــى  النسائية،  واألكــســســوارات  الحقائب 
عالم  في  كل جديد  اليوم   

َ
يتابعن »الشابات 

املــوضــة عــبــر مــواقــع اإلنــتــرنــت املتخصصة 
 .

ّ
 إلــــى اقــتــنــاء مـــا يــلــقــى إعــجــابــهــن

َ
ويـــســـَعـــن

ر على إقبال 
ّ
وعمليات نشل الحقائب لم تؤث

وتقول  الشابات«.  خصوصا  عليها،  النساء 
ــّي، أحمل  لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »بــالــنــســبــة إلــ
أجعلها  ني 

ّ
لكن ومالبسي،  تتناسب  حقائب 

فارغة تحسبا لنشلها. هذا ما تفعله كثيرات 
مــن زمــيــالتــي الــطــالــبــات، وهـــو مــا أنــصــح به 

زبوناتي الشابات كذلك«.

يمكن أن تكون العالقات مصدرًا للتقدم 
ى في 

ّ
الشخصي والرضا املشترك. وحت

العالقات  تكون  حن  املشاكل،  لحظات 
مـــتـــيـــنـــة، يــــكــــون الـــشـــريـــكـــان مــلــتــزمــان 
الـــعـــالقـــات  أن  أي  بـــبـــعـــض،  بــعــضــهــمــا 
تــكــون مـــصـــدرًا لــلــقــوة وفـــرصـــة للتقدم 
ــــرى، تصير  ــات أخــ ــ ــبـــادل. وفــــي أوقــ ــتـ املـ

مدمرة، ما يؤدي إلى إلحاق الضرر. 
في بعض األحيان، ل يستطيع الناس 
تحّمل البقاء من دون شريك، وإن كانت 
فكرة جيدة. إل أن الدخول في عالقات 
لحل املشاكل الشخصية قد يؤدي إلى 
مشاكل أخــرى. لكن الستراحة لبعض 
 مساعدًا، بحسب 

ً
الوقت قد تكون عامال

مجلة »سايكولوجي توداي«. 

االرتباط قد يمنعنا من فعل ما 
نريده حقًا

الــوقــت مثل  تــحــرق  أن  للعالقات  يمكن 
ــر الرتــبــاط 

ّ
أي شـــيء آخــــر. وقـــد ل يــؤث

عـــلـــى الــــوقــــت فـــقـــط، بــــل ربـــمـــا يـــقـــّوض 
ــر 

ّ
ــداقــــات، ويــخــلــق هـــواجـــس تــؤث الــــصــ

على العمل واملهام الشخصية األخرى. 
، يــمــكــن أن نــتــجــاهــل حــاجــاتــنــا 

ً
ــال ــثــ مــ

األساسية، وتسقط على جانب الطريق 
األول.  املقام  في  نريده  كنا  ما  وننسى 
ويمكن أن تمنعنا العالقات من التفكير 
في مجالت مهمة أخرى في الحياة، أو 
التفكير بإحداث تغييرات رئيسية في 
الــحــيــاة. مـــن املــهــم أحــيــانــا الســتــراحــة 
لــبــعــض الـــوقـــت مـــن أي عـــالقـــة، مـــا قد 

يحمل لنا أمورًا إيجابية.

تمنع  قــد  الفاشلة  الــعــاقــات 
تطّور الشخصيّة

النتباه  تصرف  قد  الفاشلة  العالقات 
عـــمـــا هــــو مـــهـــم، وقـــــد يـــضـــّيـــع الــبــعــض 
الوقت في جهود غير مجدية لتحقيق 
الــتــقــارب مــع أشــخــاص غير مناسبن. 
ــرة، يـــضـــّيـــع الـــنـــاس  ــيــ ــثــ فـــــي أحـــــيـــــان كــ
أوقاتهم من أجل إنجاح عالقة فاشلة. 
لكن مثل هذه العالقات قد تكون مربكة 
 البعض أن 

ّ
ومفزعة، خصوصا إذا ظن

 ألمور كثيرة. 
ً
الرومانسية قد تكون حال

لذلك، من املهم هنا العودة إلى أنفسنا.

في  بالبقاء  ألنفسنا  السماح 
من  يمنعنا  قد  فاشلة  عاقات 

بدء عاقات جديدة
ــالت الـــيـــأس، لــيــس مـــن املــرجــح  ــ فـــي حـ
لقاء أشخاص مناسبن لنا، بل إن من 
املستبعد رؤيتهم وإن كانوا موجودين 
إلى  املقابل، نميل  على مقربة منا. في 
اخــتــيــار الــشــريــك الــــذي يــبــدو مختلفا 
قديمة.  تجربة  لنكرر  لنا،  لكنه مشابه 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، قـــد تـــبـــدأ الــعــالقــات 
بـــطـــريـــقـــة مـــثـــالـــيـــة، عـــلـــى أن تـــتـــراجـــع 
ــا مـــرتـــبـــطـــن  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــــي حـــــــال كـ بـــــســـــرعـــــة.  فــ

بعالقات فاشلة، ونحافظ على وعودنا 
لسنا  فنحن  مناسبن،  ليسوا  لشركاء 
ألنفسنا  الــســمــاح  يمكننا  ول  أحـــــرارًا 
ببدء عالقة جــديــدة، بل يصعب علينا 
معرفة إن كان البديل إيجابيا. من هنا، 

فإن عدم التفكير في أي عالقة مهم. 
)ربى أبو عمو(

أهميّة االستراحة من 
العالقات لبعض الوقت

أسئلة3
إلى

■ كيف بدأت فكرة العّدادات الحقوقية؟

الفكرة نابعة من أغنية »نعمة النسيان« التي تنفع في حالت الحزن والهجر، 
ها في الحقوق معكوسة إلى »نقمة النسيان«. فلدى اللبنانين مشكلة في 

ّ
لكن

وا في قضايا كثيرة، من الصحة 
ّ
الذاكرة، ينسون دائما كم أهينت كرامتهم، وأذل

إلى التعليم إلى املرأة إلى البيئة والنقل والكهرباء والوظائف.

مواقع  على  تنشرها  التي  الــعــّدادات  على  أكثر  عرّفنا   ■
التواصل االجتماعي يوميًا؟ وما هي أرقامها؟

ــّداد كــان متعلقا بــالــفــراغ الــرئــاســي، بــدأتــه منذ الــيــوم األول لــلــفــراغ، في  أول عـ
الــخــامــس والعشرين مــن مــايــو/أيــار 2014، وتــوقــف مــع انــتــخــاب رئــيــس، بعد 
الثاني  الــعــّداد  انتخابية(.  برملانية  )جلسة  انتخاب  مسرحية  و45  يوما   891
الثالثة، وبذلك يستمر  اليوم نسخته  الــذي نعيش  للبرملان،  بالتمديد  يتعلق 
التمديد األول حتى السادس من مايو املقبل )تاريخ النتخابات( 1801 يوم. 
الــعــّداد الثالث بــدأ مع خطف عناصر الجيش اللبناني وقــوى األمــن الداخلي 
»النصرة« و«داعـــش«، في أغسطس/آب 2014،  يد تنظيمي  عــرســال، على  في 
الدفعة األخيرة املؤلفة من تسعة عسكرين   

ّ
فخرجت دفعة منهم بعدها، لكن

لــم تكن ســوى جثامن لشهداء الجيش. عندها، أطلقت عـــّدادًا جــديــدًا، فــي 31 
أغسطس املاضي، يتعلق بوعد رئيس الجمهورية بإجراء تحقيق في مصير 
هـــؤلء الــشــهــداء. وهــا قــد مضى نحو 200 يــوم على الــوعــد، ول تحقيق بعد. 
وهناك عــّداد يومي مختلف أرصد فيه حــوادث السير وضحاياها من القتلى 
 الخطر على املواطنن مستمر بالرغم 

ّ
واملصابن يوميا، وهو للتشديد على أن

من قانون السير الجديد.

■ ماذا عن تفاعل المواطنين مع عّداداتك؟

 غيرهم 
ّ
لكن كثيرون يعلقون إيجابيا، خصوصا في ما يتعلق بالنتخابات، 

يقول لي: »أضجرتمونا أنتم جماعة املجتمع املدني في املناداة بالحقوق«. في 
 األحوال، سوف أبقى أذّكر بالنتهاكات، مهما كانت ردود الفعل.

ّ
كل

من  العديد  في  لبناني  حقوقي  ناشط  الصايغ،  فادي 
لألشخاص  اللبناني  االتحاد  منها  والمبادرات،  الجمعيات 
االنتخابي.  المدنية لإلصالح  المعوقين حركيًا، والحملة 
لكّن مبادرته الفردية في نشر عّدادات ترصد االنتهاكات 
الحقوقية في لبنان، خصوصًا تلك المتعلقة باالنتخابات، 

هي التي يتحدث عنها إلى »العربي الجديد«

فادي الصايغ

إعداد عصام سحمراني

الخدمات 
الخاصة 

بذوي 
اإلعاقة 

محدودة 
)Getty(
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)رماح السنوسي(

)Getty /تمارس هوايتها )جاب أريينز )Getty( ماذا في حقيبتها؟
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فالشمجتمع

ابتسامات من القلب حول العالم
يوم السعادة أيام ثالثة تفصلنا عن 

العشرين من مارس/ آذار، 
يوم السعادة العاملي. نعم، 
للسعادة يومها العاملي على روزنامة 
األمم املتحدة. وكم نحن في حاجة إلى 
مثل هذا اليوم، في حاجة إلى قليل من 

السعادة.
في الثاني عشر من يوليو/ تموز من 

عام 2012، حّددت الجمعية العامة 
لألمم املتحدة تاريخًا ليوم السعادة، 

اعترافًا منها بأهمية السعادة والرفاه 
ني من األهداف العاملية وامللهمة 

َ
كاثن

في حياة البشر في جميع أنحاء 
العالم، ومن أهداف السياسات العامة.
»ما هو يوم السعادة العاملي؟« تسأل 

األمم املتحدة، قبل أن تجيب: »إنه يوم 
تشعر فيه بالسعادة والسرور«. ومنذ 

ه سبيل 
ّ
2013، ما زالت تحتفي به، إذ إن

لالعتراف بأهمّية السعادة في حياة 
 أنحاء العالم. تجدر 

ّ
الناس في كل

ه في الفترة املاضية، 
ّ
اإلشارة إلى أن

أطلقت األمم املتحدة 17 هدفًا للتنمية 
املستدامة ُيراد منها إنهاء الفقر 

وخفض درجات التفاوت والتباين 
ل في 

ّ
وحماية الكوكب. وهذه تمث

مجملها جوانب رئيسية يمكنها أن 
تؤّدي إلى الرفاه والسعادة.

واإلقرار بهذا اليوم كان قد أتى 
بمبادرة من مملكة بوتان الواقعة في 
جنوب آسيا، عند الطرف الشرقي من 

جبال هيمااليا. فهذا البلد يعترف 
بتفّوق السعادة الوطنية على الدخل 
القومي منذ أوائل سبعينيات القرن 

املاضي.
وبهذه املناسبة، تدعو األمم املتحدة 
الدول األعضاء واملنظمات اإلقليمية 
والدولية ومنظمات املجتمع املدني، 

بما فيها املنظمات غير الحكومية 
واألفراد، إلى االحتفاء بيوم السعادة 

العاملي بطريقة مناسبة، تشمل إقامة 
نشاطات توعية وتثقيف.

)Getty ،الصور: فرانس برس(

ابتسامة يمنيّة رغم الحرب المستمّرة

ابتسامات صغيرة للكاميرا في بوروندي

دّوار الشمس وابتسامتا حّب في كوريا الجنوبيّة

ابتسامات ملّونة في مدرسة بريطانيّة

ابتسامات غزيّة 
فتيّة بمناسبة 

يوم المرأة

ابتسامات عراقيّة 
ما بعد »داعش«

ابتسامة 
معّمرة في 

نيبال
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