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الجزائر ـ عبد الرزاق بوكبة

»الكلب« في صدارة الشتائم التي يطلقها 
الـــجـــزائـــري عــنــد غــضــبــه. كـــذلـــك، فــاملــنــابــر 
التنبيه  عــن  تــتــوانــى  ال  املختلفة  الدينية 
 املالئكة ال تدخل بيتًا فيه كلب. مع ذلــك، ال 

ّ
من أن

ُينافس ولع الشباب الجزائريني برعاية الكالب إاّل 
اقتناء العصافير.

يتعالى صوت صراخ متبادل بني شاب وامرأة في 
أحد أزقة مدينة بــودواو )38 كيلومترًا إلى الشرق 
مــن الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة(. يتجمع األهـــالـــي عند 
فــإذ بشاب يخرج ممسكًا بكلب من  مدخل عمارة، 
فصيلة الراعي األملانية. يبدي الشاب غضبه وهو 
 أّمي طلبت مني أن أضّحي 

ّ
يقول: »هل تصّدقون أن

بــكــلــبــي؟ لــقــد بـــات خصمها الــوحــيــد«. الــالفــت في 
ه كان يتحّدث عن الكلب كما لو كان أخاه، 

ّ
الشاب أن

طلبت  ها 
ّ
فكأن يبيعه،  أن  منه  أمــه  طلب  فيستنكر 

 مجموعة 
ّ
أن أكــثــر  إنــســانــًا. والــالفــت  مــنــه أن يقتل 

فيقول  استنكاره،  شــاركــوه  كــانــوا  الحاضرين  مــن 
أحدهم: »ليس من حقها أن تحرمك من كلب رعيته 

بشق النفس، وبات يرافقك في خلوتك ورحالتك«.
 األّم من الشرفة وتصرخ: »هل 

ّ
في هذه األثناء، تطل

ــّم الــرائــحــة الــكــريــهــة فــي شــقــة ال  أنـــا مــلــزمــة بـــأن أشـ
يشاركني  بــأن  ملزمة  أو  مربعًا؟  مترًا   75 تتجاوز 
البيت  الكلب طعامي؟ كنت سأتفهم األمــر لو كــان 
 هــذا 

ّ
واســعــًا وكـــان وضــعــنــا املــالــي مــريــحــًا، كــمــا أن

الــكــلــب يــشــغــل ابـــنـــي عـــن واجـــبـــاتـــه، فــهــو لـــم يعد 
يبحث عــن عــمــل«. تضيف عــبــارة طــويــلــة فتوّسع 
هــّوة النقاش بني الحاضرين: »كــان الرجال قديمًا 
يقتنون كالب الصيد، فكان لحم الحجل واألرانــب 
البرية ال ينقطع من البيوت، واليوم باتوا يقتنون 

كالبًا هم من يقدم لها اللحم«.
لـــم يــعــد مــســتــبــعــدًا أن تــركــب الــقــطــار أو املـــتـــرو أو 

على  وهــو مؤشر  وأذهــانــهــم.  وقاموسهم  الشباب 
االستقالة املعنوية التي أّدت إلى تلبية هذا الجيل 
حــاجــتــه إلــــى الـــــدفء والـــحـــنـــان والــعــطــف بــاقــتــنــاء 

الكالب والعصافير والقطط«.
كان  العاصمة،  الجزائر  فــي  الكيتاني،  شاطئ  فــي 
فصيلة  من  كلبه  مع  الطعام  يتقاسم  عبدالرؤوف 
ي له. ومع سؤاله عن سر 

ّ
»روتويلر« األملانية، ويغن

عمق العالقة بينهما، يقول ساخرًا: »تراجع الوفاء 
لـــدى الــبــشــر« ويــــردف: »بـــات مــيــل الــقــلــوب واآلذان 
ــة، حتى  ــاديــ إلـــيـــك مـــشـــروطـــًا بـــمـــدى مــســاهــمــتــك املــ
داخــل أسرتك. املــادي يتحكم في املعنوي، فأمي ال 
دخلت  أنــنــي  الحــظــت  إذا  إاّل  ابتسامتها  تمنحني 
تعّيرني  نفسها  بالسلع، وهــي  قفة مكتظة   

ً
حامال

إذا لم أفعل ذلــك...  باليد املشلولة )مقولة شعبية( 
ني مسؤول عن بطالتي«.

ّ
فكأن

ــد فــــي كــلــبــه شــريــكــًا  ــ ــــــه وجـ
ّ
يـــقـــول عــــبــــدالــــرؤوف إن

فــي الــلــحــظــات الــحــمــيــمــة: »أســتــمــتــع بــالــعــنــايــة بــه، 
إليه، والجري معه، ومرافقته في نزهة،  والحديث 
واالستقواء به في الشارع، ولفت انتباه الجميالت«. 
يشرح: »الفتيات يعجنب بأصحاب الكالب القوية«.
ادعاء عبدالرؤوف ال تنفيه جميلة ب. وهي ممثلة 
ــرأة ســابــقــًا  ــ ـــر مــمــاثــل إلعـــجـــاب املــ ــ مــســرحــيــة: »األمـ
بصاحب الحصان القوي... فالحيوان القوي يمثل 

قوة الرجل الذي يصحبه«.
ينتقل االستعراض بالكالب إلى موقع »فيسبوك« 
أيضًا إذ تجد كثيرًا من الصور الشخصية للشباب 
إما  هــنــاك صفحات مخصصة  كــذلــك،  مــع كالبهم. 
لــطــرق تــدريــب الــكــالب وإمـــا لــطــرق تغذيتها وإمــا 
ألماكن بيعها وشرائها. يقول طالب التجارة أسامة 
بأموال  تتحكم  الجزائر  في  الكالب  »ســوق  جغيم: 
طائلة، على غرار سوق العصافير، وهو معطى لم 
االقتصادية، فبقي  املؤسسات  إلى دراسته  تلتفت 

خاضعًا لحسابات الشباب وحدهم«.

كلبه. مثل هذا  برفقة  أحــدهــم  الــتــرامــواي، فيصعد 
 ذلــك يقتصر 

ّ
األمـــر يثير الــتــذمــر واالســتــنــكــار، لــكــن

 قلة تلجأ إلى تكميم كالبها، 
ّ
على غير الشباب. وألن

ــاّرة، فــلــم يــعــد مستبعدًا أيــضــًا أن  ــ  املـ
ّ

تــفــاديــًا لــعــض
 غفلتك. يقول وسيم ش. 

ّ
يعضك كلب وأنــت في عــز

ــال: »لسنا  ــــالم واالتــــصــ وهـــو طــالــب فـــي عــلــوم اإلعـ
كــالبــًا،  الــشــبــاب  أن يقتني  بــصــدد مناقشة جـــدوى 
بـــل أن يــلــتــزمــوا بـــأصـــول رعــايــتــهــا حــتــى ال يـــؤذوا 
محيطهم«. يتساءل: »ما معنى أن تصحب كلبك في 
شارع مكتظ بالناس، فيه أطفال ونساء يخافونه؟ 
ــام،  ــعـ ــائــــل الـــنـــقـــل الـ ــــى وســ ــا مــعــنــى أن تـــدخـــلـــه إلـ مــ
فتختلط أنفاسه بأنفاس مستعمليها، وتعتبر ذلك 

من االستعراضات املستجلبة لالهتمام؟«.
 اهــتــمــام الــشــبــاب يــذهــب فـــي الــفــتــرة 

ّ
يــنــّبــه إلـــى أن

األخيرة إلى فصائل الكالب العنيفة: »في السابق، 
كان االهتمام مقتصرًا على فصيلة الراعي األملاني، 
أما في السنوات األخيرة، فقد بات مالحظًا دخول 
الــبــشــع والــســلــوك العنيف،  الــشــكــل  الــفــصــائــل ذات 
 عــلــى تــصــاعــد جــرعــة الــعــنــف لـــدى الــشــّبــان 

ّ
مــا يـــدل

خصوصًا، في مقابل اقتصار الفتيات على رعاية 
أخــرى:  مــرة  يتساءل  واللطيفة«.  الصغيرة  الكالب 
»هل هذا الفرق بني الجنسني هو ما جعل التسّرب 

املدرسي يمّس الذكور بالدرجة األولى؟«.
تستبعد املحللة النفسية، وداد بورحلة، أن يكون 
ميل الشباب في الجزائر إلى رعاية الكالب امتدادًا 
لثقافة اقتناء كالب الصيد لدى الجيل السابق، أو 
تقليدًا للسياق الغربي، حيث ُيعتبر الكلب عضوًا 
تــراه »ثمرة لحالة اإلحساس  األســـرة.  طبيعيًا في 
الشباب«.  يشغل  حقيقي  برنامج  وغياب  بالفراغ 
تـــشـــرح: »فــتــح هـــذا الــجــيــل عــيــونــه فـــي عـــز هيمنة 
العنف واإلرهاب، فقد رأى ما رأى وسمع ما سمع، 
مـــن غــيــر أن تــتــدخــل املــنــظــومــات املــعــنــيــة مـــن أجــل 
امــتــصــاص جـــرعـــات الــعــنــف الـــتـــي ســكــنــت نــفــوس 

مجتمع
أصدرت مصلحة الهجرة في السويد قرارًا بطرد طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام من البالد. وقالت 
 الطفلة مروى، التي تنحدر من املغرب، يجب أن تغادر في غضون أسبوعني، بالرغم 

ّ
املصلحة إن

 أسرتها املكونة من والدتها وزوج والدتها وأشقائها األصغر حصلت على تصريح إقامة.
ّ
من أن

 مصلحة الهجرة طالبت بوثيقة تؤكد موافقة والد مروى على عيش ابنته في السويد، على 
ّ
لكن

ه مختٍف، وأن جّد الطفلة وجّدتها ال يستطيعان االعتناء 
ّ
الرغم من وثائق قضائية مغربية تؤكد أن

)راديو السويد( بها بسبب ظروفهما الصحية واملادية. 

 املواليد يتعلمون 
ّ
كشفت دراســة أجراها باحثون في جامعة »هانيانغ« في كوريا الجنوبية، أن

اللغة في األشهر األولى، وال ينسونها حتى لدى انتقالهم بعد فترة قصيرة للعيش في بلد آخر 
يتحدث لغة مختلفة. وأجرى فريق البحث دراسته على مجموعة من الشباب بلغت أعمارهم 30 
والدتهم  بعد  لفترة  الجنوبية  كوريا  في  تبنيهم  جــرى  وقــد  الهولندية،  اللغة  ويتحدثون  عامًا، 
ن في 

ّ
 األطــفــال يتعلمون اللغة فــي األشــهــر األولـــى بعد والدتــهــم، فتخز

ّ
مباشرة. وتــوّصــل إلــى أن

)األناضول( م. 
ّ
ذاكرتهم ويمكن الكشف عنها من خالل إعادة التعل

المواليد يتعلّمون اللغة في األشهر األولىقرار بطرد طفلة من السويد

محمد كريم

املطالبة برفع أجورهن  تــتــرّدد نساء في  ال 
على غرار الرجال، وإن كانت دراسة أجراها 
ــك فـــي بــريــطــانــيــا،  ــ فــريــق مـــن جــامــعــة وارويــ
لـــنـــدن،  فــــي  ــال  ــ ــمـ ــ األعـ كـــــاس إلدارة  وكـــلـــّيـــة 
وجامعتي لندن و»ويسكونسن« األميركية، 
ــقــون هــذا 

ّ
قـــد أشـــــارت إلــــى أن الـــرجـــال يــحــق

الهدف أكثر من النساء بنسبة 25 في املائة. 
وأجــــــري الــبــحــث مـــن خــــالل اخـــتـــيـــار عــّيــنــة 
يــعــمــلــون  شــــخــــص   4600 مـــــن  ــة  ــ ــّي ــوائــ ــشــ عــ
لـــدى أكــثــر مــن 800 رب عــمــل فــي أســتــرالــيــا. 

وأســــقــــط الـــبـــاحـــثـــون فــــكــــرتــــني: األولــــــــى أن 
النساء يحصلن على رواتب أقل ألنهن لسن 
أن  والثانية  الــرجــال،  غــرار  على  انتهازيات 
فات يحجمن عن طلب زيادة رواتبهن 

ّ
املوظ

خشية إغضاب مدرائهن. 
ــاذ االقــــتــــصــــاد والــــســــلــــوك فــي  ــتــ ــقــــول أســ ويــ
ــك، أنــــدرو أوزوالـــــد: »بحسب  ــ جــامــعــة وارويـ
الــنــتــائــج الـــظـــاهـــرة، عــلــيــنــا أن نــعــتــرف بــأن 
املــرأة«.  الــواضــح ضد  التمييز  هناك بعض 
ــة، طـــــرح الـــبـــاحـــثـــون  ــ ــــدراسـ ــالـ ــ قـــبـــل الــــبــــدء بـ
ــاذا  مــجــمــوعــة مـــن األســـئـــلـــة، مـــن بــيــنــهــا: »ملــ
تترّدد املــرأة في طلب زيــادة على راتبها؟«. 

أحد األجوبة أفاد بأن املرأة رّبما ال تريد أن 
أن  تــخــاف  أو  النمطّية،  الــصــورة  تحيد عــن 

تصبح أقل شعبّية في العمل.
من جهتها، تقول أماندا غــودال من كلّية 
البحث  ــذا  هـ إن  ــال،  ــمـ األعـ إلدارة  ــــاس«  »كـ
يعّد أّول اختبار مناسب لنظرية »األنثى 
املقارنة بني  أنــه عند  املتحفظة«. تضيف 
احتمال حصول  أن  بدا  والنساء،  الرجال 
ــــب أعــلــى  ــراتـ ــ ــي الـ ــال عـــلـــى زيـــــــادة فــ ــ ــــرجـ الـ

بمقدار الربع. 
يستند البحث إلى بيانات حصل عليها 
من مسح لهيئة عالقات العمل األسترالية 

ويـــقـــول  و2014.   2013 عــــامــــي  ــــني  بـ ــا  ــ مـ
 أستراليا هي املكان 

ّ
أوزوالـــد: »أدركــنــا أن

الوحيد  البلد  ألنها  لالختبار،  الطبيعي 
في العالم الذي يمكن فيه جمع معلومات 
منهجية حـــول مــا إذا كـــان املــوظــفــون قد 

طلبوا زيادة أم ال.«
مــن األسئلة،  األفـــراد مجموعة  وطـــرح على 
مــن بينها: هــل حـــددوا رواتــبــهــم عــن طريق 
الـــتـــفـــاوض مــــع الـــشـــركـــة؟ هــــل نـــجـــحـــوا فــي 
الحصول على زيادة على أجورهم منذ بدء 
التفاوض  عملهم؟ هل كانوا يفضلون عدم 
على زيــادة أجورهم خشية تأثير ذلك على 

عالقتهم بصاحب العمل؟ متى قــرروا ذلك؟ 
وماذا عن الرضى الوظيفي؟.

تحديد  األهمّية  مــن  ــه 
ّ
أن الباحثون  ويظهر 

وضبط عدد ساعات العمل، إذ إن العاملني 
بــــــدوام جـــزئـــي يـــــتـــــرّددون فـــي طــلــب زيــــادة 
إلــى شجاعة  الباحثون  أشـــار  الــراتــب.  على 
املـــوظـــفـــات األســـتـــرالـــيـــات، خــصــوصــًا أنــهــن 
ــن  ــهـ ــبـ ــلـــى رواتـ ــا يـــطـــلـــنب زيـــــــــادة عـ ــ ــًا مـ ــبـ ــالـ غـ
ويحصلن عليها، على غرار الرجال. وتقول 
غــــودال إن »هـــذه الـــدراســـة قــد تقلب األمـــور 
ــــى أن الــنــســاء  ــة إلـ ــتـ ــًا عـــلـــى عــــقــــب«، الفـ ــ رأســ

األصغر سنًا يفاوضن على رواتبهن.

التمييز ضّد النساء »واضح« في أماكن العمل

سالمة عبد الحميد

كنت من ضمن الرافضني لإلطاحة بالرئيس 
املنتخب، محمد مرسي، رغم اختالفي 

مع أسلوب حكمه. كنت، ومثلي قلة قليلة 
لألسف، أرى الثورة املضادة واضحة، 

وكنت أثق أنها ال تستهدف مرسي، وإنما 
كل استحقاقات الثورة على نظام مبارك 

والحكم العسكري الذي يمثله، واملتواصل 
منذ إطاحة الجيش بامللك فاروق، في ما 

يسمى بثورة يوليو 1952.
كانت خطة االنقالب تسير على قدم وساق، 
من دون أن يبذل الرئيس أو أي من معاونيه 

أو داعميه شيئًا إليقافها أو إفشالها أو 
حتى تحجيمها. وقع االنقالب، وأصبحت 

باعتباري من معارضي اإلطاحة بأول 
رئيس مصري منتخب، من القلة املنبوذة 

في مصر، وعشت شهورًا من الترقب 
وعانيت من التحريض قبل أن أغادر البالد. 

ال أدري حتى اآلن إن كانت مغادرتي 
اختيارية أم اضطرارية.

لم يكن يخطر ببالي عقب إطاحة مرسي، 
حجم الدم الذي أريق، لم يكن واردًا أبدًا في 
أسوأ أحالمي وقوع تلك املجازر الجماعية. 
ما حدث كان خارج التوقعات، وأقسى من 

الكوابيس. واقع القتل والقمع كان قاسيًا 
لدرجة الصدمة.

لكنني أحُد َمن صدمتهم بقسوة أكبر حالة 
الشماتة والتحريض على املزيد من الدم من 

جانب أشخاص كانوا قبل فترة قصيرة 
ينتحبون على أشخاص سقطوا برصاص 

الشرطة في عهد مرسي.
في رأيي: سقط مرسي، وربما ال يجب أن 
يعود. رغم أن عودته تنقذنا من كثير من 

تبعات الجرائم التي ارتكبها االنقالب.
األهم أن تعود الثورة، وأن يعود الثوار 

الحقيقيون، وليس نشطاء الثورة الذين 
ناموا في سرير العسكر، والذين رّوجوا 
أن السيسي هو املنقذ، هؤالء اليساريون 

والناصريون والسلفيون، ومعهم »الدولجية« 
واملغيبون، هؤالء في رأيي من أعداء الثورة، 

وعليهم يجب أن تقوم أيضًا.
ال أشك أن الثورة ستقوم، ليس إلعادة 

اإلخوان إلى الحكم، ولكن للقصاص من 
كل من قتل املصريني، سواء في ذلك من 

قتلوهم بالرصاص أو من قتلوهم بالسرقة 
والفساد واألمراض، ومن قتلوهم بتعليم 

فاشل ورعاية صحية متدنية وحقوق 
ضائعة في الداخل والخارج.

قاد السيسي االنقالب العسكري، ثم قاد 
البالد إلى هاوية يعاني منها الجميع اآلن. 

كل ما رّوجه السيسي وقادة انقالبه، 
العسكريون واملدنيون، كمبرر لالنقالب 
على الرئيس املنتخب فعلوا ما هو أسوأ 

منه، حجم الجرائم املرتكبة في حق 
املصريني خالل سنوات االنقالب ال يملك 

أحد تجاهله أو التغاضي عنه، حتى املؤيدين 
لالنقالب أنفسهم باتوا يستنكرونه.
السيسي مجرم دعمه مجرمون، هو 

يستحقهم وهم يستحقونه، وعندما يخرج 
الناس مجددًا إلى الشوارع، وسيخرجون 

بال شك، فإن من ينادي عندها بحكم 
عسكري مجددًا سيكون الخائن الوحيد.

إلى أن نلتقي في ميدان التحرير.

إلى ميدان التحرير

مزاج

الجمعة 20  يناير/ كانون الثاني  2017 م  22 ربيع اآلخر 1438 هـ  ¶  العدد 872  السنة الثالثة
Friday 20 January 2017

رفيق الحّل والترحال )العربي الجديد(



تبدع األحزاب اليمينية األوروبية في التمييز تجاه 
المهاجرين. من ذلك اقتراح دنماركي أخير بربط 

كواحل طالبي اللجوء المرفوضين بسوار إلكتروني

طبيبة مغربية تنقذ مستشفى حكوميًا

1819
مجتمع

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

املــهــاجــر املــصــري عــــادل، واملــهــاجــر 
ــى جـــانـــب  ــ ــ الـــــجـــــزائـــــري مــــحــــمــــد، إلـ
يقوالن  واألفغان،  العراقيني  مئات 
لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »بــعــد 3 أعــــوام ونصف 
الــعــام مــن دوامــــة الــرفــض واالســتــئــنــاف نجد 
أنــفــســنــا غــيــر قـــادريـــن عــلــى فــهــم مــا يــــدور في 
ــــراح وضـــع  ــتـ ــ هـــــذه الـــــبـــــاد«. يــعــتــبــر عــــــادل اقـ
ــلـــى كــــاحــــل مــــن ُيـــرفـــض  ســـــــوار إلـــكـــتـــرونـــي عـ
طــلــب لــجــوئــه »مـــســـخـــرة شــبــيــهــة بــمــا تفعله 
أنــفــاســك...  عليك  تــعــّد  الديكتاتورية  األنــظــمــة 
هـــم يــحــاولــون أن يــجــعــلــوك تــيــأس وتسحب 
هم ال 

ّ
لكن الترحيل...  االستئناف وتوافق على 

يصدقون مخاطر ما ينتظر بعضنا من سجن 
وتعذيب وربما قتل في بادنا األصلية«.

ــادل ومــحــمــد الـــذي  ــ بــــــدوره، يـــقـــول مــحــامــي عـ
 من 

ّ
يــرفــض اإلفــصــاح عــن هــويــتــه: »ال أظــن أن

إلــى املحاكم  اليمني أن تصل األمــور  مصلحة 
ــّي... فــعــنــد ذلــك  ــلـ لــيــفــرضــوا ســـــوارًا عــلــى مـــوكـ
 خلفيات املماطلة في بّت منحهما 

ّ
سنكشف كل

الــحــمــايــة مــن الــتــعــذيــب واملــــوت فــي بلديهما، 
وهـــو مــا يــخــالــف مــواثــيــق كــثــيــرة والــتــزامــات 
ــة... ســنــرفــع الــقــضــيــة أمـــام  ــيـ قــانــونــيــة وأخـــاقـ
محكمة العدل األوروبية إن اقتضت الضرورة 

ذلك«.
كـــام عــــادل وغـــيـــره مـــن املــحــامــني يــأتــي عقب 
ســعــي »حـــزب الــشــعــب« الــدنــمــاركــي اليميني، 
ــراح مـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل، يــجــده  ــ ــتـ ــ إلـــــى تــطــبــيــق اقـ
البعض »معاملة ال تليق حتى بالحيوانات« 
بحسب وصف مسؤول لجنة مكافحة التمييز 
فــي »حــزب الائحة املــوحــدة« الــيــســاري جون 

كراغوسغوورد.
الـــحـــزب الــيــمــيــنــي يــقــتــرح عــلــى لـــســـان عضو 
أن  هينركسن،  مــارتــن  للجدل،  املثير  الــبــرملــان 
ض طلبات لجوئهم بسوار 

َ
رف

ُ
يجري »ربط من ت

إلكتروني عند الكاحل يراقب تحركاتهم حتى 
ال يختفوا عن أعني السلطات«. تبرير االختفاء 
يـــدفـــع كــثــيــريــن فـــي مــعــســكــر الـــيـــســـار وحــتــى 
يــســار ويــمــني الــوســط، الــذيــن تواصلت معهم 
»العربي الجديد« إلى »االشمئزاز من انحدار 
الشعبوية إلـــى هـــذا املــســتــوى غــيــر األخــاقــي 
وغير املسؤول في معاملة شريحة من الناس 

يجري تجريمها« بحسب كراغوسغوورد.
 مــقــتــرحــه هو 

ّ
مـــا يــّدعــيــه »حــــزب الــشــعــب« أن

ــبـــاد«. وهـــو للمفارقة  »لــلــحــفــاظ عــلــى أمـــن الـ
الــحــزب الــثــانــي فــي الــبــرملــان الــدنــمــاركــي بـــ37 
نــائــبــا بــعــد »االجــتــمــاعــي الــديــمــقــراطــي« بـــ46 
نائبا، ويشكل قاعدة برملانية داعمة الئتاف 
يــــمــــني الـــــوســـــط الــــحــــاكــــم بــــزعــــامــــة »الــــحــــزب 

 بـ34 نائبا.
َ
 ثالثا

ّ
الليبرالي« الذي يحل

هينركسن صــاحــب شــعــار »لــيــس بــالــضــرورة 
 من ولد في الدنمارك« 

ّ
أن يكون دنماركيا كل

الــيــســار فــي الــدنــمــارك يـــرى فــي تقييد البشر 
ــيـــود الــتــي  ــقـ ــالـ بــــســــوار إلـــكـــتـــرونـــي »أشــــبــــه بـ
وضــــعــــهــــا تــــجــــار الــــبــــشــــر لـــلـــعـــبـــيـــد« بــحــســب 
ــن فـــيـــســـتـــر آيـــا  ــ ــورتـ ــ الـــســـيـــاســـي الــــيــــســــاري مـ
ــن الـــعـــار أن  لـــ«الــعــربــي الـــجـــديـــد«. يــضــيــف: »مـ
يذهب سياسيون في بلد متحضر إلى مجرد 
يتفهم  آيــا  فيستر  األمـــر«.  هــذا  بمثل  التفكير 
مــســألــة »غـــيـــاب أرضـــيـــة لــجــوء عــنــد الــبــعــض، 
 معاملة الناس باحترام وقدر من االلتزام 

ّ
لكن

 الوحيد«.
ّ

بحقوق اإلنسان هو الحل
 الافت كان موقف مسؤولة »حزب الائحة 

ّ
لكن

املوحدة« اليساري في البرملان يوهنا شميت 
ــــى مــكــتــب »الـــعـــربـــي  ــتـــي أرســــلــــت إلـ نــيــلــســن الـ
فيه:  تقول  توضيحا  كوبنهاغن  في  الجديد« 
»فكرة السوار قّيمة، وهي بديل أفضل من عزل 
املنوّي ترحيلهم في منطقة نائية في إيكاست 
ــــط جـــزيـــرة غـــوتـــانـــد(، وهــــو مـــا ينطبق  )وسـ
قضاء  بعد  ترحيلهم  املنوي  الجنائيني  على 
مــحــكــومــيــاتــهــم«. تـــتـــابـــع شــمــيــت فــــي مــوقــف 
يعتبره بعض أعضاء حزبها بالذات ال يحمل 
شــيــئــا مـــن الــيــســاريــة »بـــل انــتــقــال نــحــو يمني 
بنا حجز 

ّ
 االقتراح »سيجن

ّ
ويسار الوسط« أن

حــريــات الــنــاس فــي املــراكــز، كما ترغب وزيــرة 
الدمج انغا ستويبرغ التي تتعارض رغبتها 

مع املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان«.

جّهزت المكان بمجموعة 
من األلعاب المتنّوعة، وطلبت 

أسّرة لألطفال المرضى

اليسار يرى في تقييد 
البشر بسوار إلكتروني 

أشبه بالقيود التي 
وضعها تجار البشر للعبيد

 ربط 
ّ
يعتبر االقــتــراح »رائــعــا فــي هــدفــه، إذ إن

إلكتروني سيساعد على وقف  هــؤالء بسوار 
إرهاب كالذي حدث في أملانيا مؤخرًا. فمرتكب 
الحادثة في برلني كان طالب لجوء مرفوضا، 

ولدينا في الدنمارك كثيرون من أمثاله«.
الوطنية في كوبنهاغن،  الشرطة  وفقا ألرقــام 
 نحو 1600 طالب لجوء اختفوا من دون 

ّ
فــإن

ــر خــــال الــفــتــرة املـــاضـــيـــة. تــعــتــبــر الــشــرطــة  أثــ
ــهــم 

ّ
 »الــقــاســم املــشــتــرك بــني املختفني هــو أن

ّ
أن

جــمــيــعــا رفــضــت طــلــبــات إقــامــتــهــم فـــي الــبــلــد، 
وكان من املقرر إعادتهم إلى دولهم«.

تواجه السلطات الدنماركية معضلة في قضية 
ها 

ّ
إبعاد املرفوضني من بعض الجنسيات، لكن

حني تصل إلــى مراحل نهائية »فــي إجــراءات 
التسفير يختفي هؤالء من معسكرات اللجوء 
الهجرة واللجوء،  الترحيل«. سلطات  ومراكز 
»من  معظم   

ّ
أن تعتقد  الدنماركية،  والــشــرطــة 

ــره يــرحــل إلـــى دول أخــــرى كــالــســويــد  يــفــقــد أثــ
الـــبـــاد«. وتنتشر  أو يختبئ داخـــل  وأملــانــيــا، 
»تساعد  الــدنــمــارك منظمات شبه ســريــة  فــي 
املرفوضني على التخفي عن السلطات«. وهو 
ــز الـــوطـــنـــي لــبــحــوث  ــركــ تــقــديــر يـــخـــرج بـــه »املــ

الرفاهية االجتماعية« الحكومي.
ــــزب الـــشـــعـــب كـــثـــيـــرًا بـــاالنـــتـــقـــادات  ال يــهــتــم حـ
املــوجــهــة، داخليا وخــارجــيــا، القــتــراح الــســوار 
 
ً
اإللكتروني باعتباره يشكل »انتهاكا وتدخا

في حرية األشــخــاص« بل يقول الــحــزب: »في 
ــاد األوروبــــــــي ومــنــظــمــة الــعــفــو  ــحــ إمـــكـــان االتــ
الــدولــيــة أن يــقــوال مـــا يـــشـــاءان حـــول حــرمــان 
ــدًا. نحن  الــنــاس مــن حــريــاتــهــم. ذلـــك ال يــهــم أبــ
نــريــد الــســيــطــرة عــلــى هــــؤالء مــن خـــال وضــع 

سوار الكتروني يراقب تحركاتهم«.
بحسب أرقام اطلعت عليها »العربي الجديد« 
السلطات   

ّ
فــإن دنماركية،  حزبية  مصادر  من 

الهجرة واللجوء ال تقول دائما  املسؤولة عن 
أرقام  الحقيقة حني يجري توجيه أسئلة عن 
من يعيشون في الباد من دون حقوق بسبب 
رفـــض إقــامــتــهــم. فــفــي الـــواقـــع هــنــاك أكــثــر من 
4 آالف شــخــص يــعــيــشــون ملـــدة عـــام مـــن دون 
إقامة، ونحو ألف شخص ملدة عامني، ونحو 
700 ثــاثــة أعــــوام، و107 أشــخــاص ألكــثــر من 
5 أعـــوام. يخشى عــادل ومحمد وغيرهما من 
تــحــول وضعهم إلــى مــا آل إلــيــه وضــع اآلالف 
من املتنقلني خفية. يقول العراقي عبد الرضا: 
»يــمــكــنــنــا اســـتـــخـــدام بـــطـــاقـــات لـــجـــوء بــعــض 
أمسكوا  إذا  الــكــارثــة   

ّ
لــكــن للتنقل...  األصــدقــاء 

بــك وأخـــذوا بصمتك«. هــو مــهــدد منذ عامني 
بــالــتــرحــيــل النــتــفــاء شــــروط الــلــجــوء بحسب 

دائرة األجانب.
هـــــذه األرقـــــــــام تـــغـــضـــب مـــنـــظـــمـــات حــقــوقــيــة 
باعتبارهم  الاجئني  مساعدة  ومجموعات 
»يــعــيــشــون عــلــى هــامــش املــجــتــمــع مـــن دون 
ــن بني  ــة. ومــ ــايـ ــرعـ ــن الـ ــوع مـ طــبــابــة أو أّي نــ

هؤالء مراهقون، وآخرون حضروا كمراهقني 
ــاتــــوا راشــــديــــن ولــــم يــتــلــقــوا تــعــلــيــمــا، بل  وبــ
ــوداء  ــســ ــســــوق الــ ــي الــ يـــجـــري اســـتـــغـــالـــهـــم فــ
البقاء  أجــل  العمل من  إلــى  املاسة  لحاجتهم 

على قيد الحياة«.
اليساري  البديل«  »حــزب  من  فــوك  جوسفينا 
تشعر بأكثر من غضب حول هذه التوجهات 
اليمينية: »نخشى بالفعل أن تتبناها حكومة 
تعتمد على نواب شعبويني من حزب الشعب«. 
ترفض فوك تماما فكرة تقييد طالبي اللجوء 
بسوار إلكتروني »حتى لو ذهب حزب الشعب 
 جارتنا النرويج تفكر في تمرير 

ّ
إلى القول إن

 
ّ
أن يبدو  وبالفعل،  بذلك«.  لها  تشريع يسمح 

أوسلو تناقش هذه القضية بناًء على »اختفاء 
مــع نهاية شهر نوفمبر/  لــجــوء  2743 طــالــب 

تشرين الثاني املاضي بعد رفض طلباتهم«.

كوبنهاغن

المانيا

الدنماركالسويد

سجلت الطبيبة المغربية نوال 
الكاسمي نجاحًا إنسانيًا، 

إذ بادرت بنفسها إلجراءات 
من شأنها إنقاذ أطفال 

مدينة زاكورة

زاكورة ـ وصال الشيخ

أصبح أطفال مدينة زاكورة اآلن ينعمون برعاية 
صحية أفضل، وال يحتاج أهاليهم إلى السفر بهم 
 وصـــواًل إلــى ورزازات أو مــراكــش مــن أجل 

ً
طــويــا

 ذلك 
ّ

 في ما يتعلق بحاالت عصّية. كل
ّ

عاجهم، إال
بفضل طبيبة مغربية.

اليوم األول الذي وصلت فيه الطبيبة نوال الكاسمي 
مـــن مـــراكـــش إلـــى املــســتــشــفــى الــحــكــومــي بـــزاكـــورة، 
جـــنـــوب املـــغـــرب، أصــيــبــت فــيــه بــالــصــدمــة. جــــدران 
ــاألزرق واألبـــيـــض واألخــضــر  ــ بـ ــونــة 

ّ
املــل املستشفى 

بعثت فيها الخوف واالكتئاب، وهي التي اعتادت 
العمل خال دراستها في مستشفى أنيق ومجهز 
تــعــزز مـــن شــعــورهــا  الــتــي  بــاإلمــكــانــات واألدوات 
بأهمية اختصاصها. قسم األطفال في املستشفى 
ال يــعــمــل. وجـــدتـــه فـــارغـــا مـــن األطـــبـــاء واملــمــرضــني 
وحـــتـــى مـــن األســـــــّرة. كــــان بـــجـــدران مــتــســخــة فــقــط. 
في  الطبيبة حياتها  هــل ستمضي  إذًا؟  العمل  مــا 
سنوات  لتدفن  املنفتحة  مدينتها  عن  بعيد  مكان 
دراسية ومهارات وعمرًا في مثل هذا املكان؟ هرب 
 
ّ
ــــع ألن

ّ
أطــبــاء كــثــيــرون ســابــقــا ومـــات مــوالــيــد ورض

والبيئة  الــازمــة  األدوات  لهم  ــر 
ّ
يــوف لــم  املستشفى 

املناسبة للعاج، أو ماتوا في الطريق إلى ورزازات 
أو مراكش بحثا عن العاج املفقود في زاكورة.

بــل ســرعــان مــا طلبت من  الكاسمي،  لــم تستسلم 
الـــوقـــت كي  بــعــض  تــمــهــلــهــا  أن  املــســتــشــفــى  إدارة 
الجّو  لها  توفر  بطريقة  من جديد  القسم  صلح 

ُ
ت

املناسب  املـــرح  والــجــّو  ملــمــارســة مهنتها،  املــائــم 
مراعاة صحتهم  مع  لعاجهم  األطفال  الستقبال 

النفسية أيضا.
»مــكــان عملك هــو أيضا بيتك«. هــذه هــي القاعدة 
 اإلهمال 

ّ
 الطبيبة اعتمدتها في ظل

ّ
التي يبدو أن

ــا أســــاســــيــــا فـــــي املــســتــشــفــى  ــمـ الــــــــذي طــــــــاول قـــسـ
الــحــكــومــي. تــقــول: »املــــاء لــم يــكــن مــتــوفــرًا بالشكل 
ــــه شحيح 

ّ
املــطــلــوب فــي املــســتــشــفــى، خــصــوصــا أن

فـــي املـــديـــنـــة بــأكــمــلــهــا«. بـــــدأت يــومــهــا فـــي جمع 
ــاعــــدات املــــاديــــة والــعــيــنــيــة مــــن صــديــقــاتــهــا  املــــســ
واألطــبــاء الــذيــن شــاركــوهــا الــدراســة فــي الجامعة 
ممن يعملون في زاكــورة، من أجل طاء الجدران 
بألوان مائمة لوضع األطفال النفسي وصحتهم. 
ــم اســـتـــشـــارت األطــــفــــال وأمـــهـــاتـــهـــم حـــــول أكــثــر  ثــ
 ،

ً
الــشــخــصــيــات الــكــرتــونــيــة تــأثــيــرًا بــهــم وتــفــضــيــا

الــجــدران. بعد  وطلبت من رســام تصويرها على 
ذلك جهزت املكان بمجموعة من األلعاب املتنوعة، 
وطلبت أسّرة لألطفال املرضى. كذلك، زّينت غرفة 

الــوالدة، وطلبت من اإلدارة أن تمّدها بمجموعة 
ــذلــــك، وصـــــل عـــــدد املـــمـــرضـــات  ــمــــرضــــات. بــ مــــن املــ
والطبيبات العامات حاليا في القسم إلى ثماٍن. 
الــازم وبمكّيف هوائي  القسم باملاء  أيضا، مــّدت 
ضروري لدرجات الحرارة املرتفعة صيفا، والتي 

تامس الخمسني مئوية.
ــــك، أّمـــنـــت عــبــر وزارة الــصــحــة  بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلـ
ســـيـــارة إســـعـــاف، بــعــد عــلــم الــــــوزارة بــمــبــادرتــهــا. 
كذلك، أمّدتها الوزارة بأدوات ومستلزمات طبية 
مثل حواضن الخّدج. مع ذلك، ما زالت تحتاج إلى 
حواضن إضافية وأجهزة طبية ثمينة، ومختبر 
تــحــلــيــل. فــمــثــل هــــذه الــتــجــهــيــزات لـــو تـــوفـــرت لن 
تضطر من يحتاجها من املرضى إلى الذهاب في 

رحلة طويلة إلى ورزازات.
زاكـــــورة املــديــنــة الــصــغــيــرة والـــهـــادئـــة واملــحــافــظــة 
إلــى الكثير من أجــل النهوض طبيا حتى  تحتاج 
 عـــن حــاجــتــهــا إلـــى جــاراتــهــا املــــدن األخــــرى. 

ّ
تــكــف

نحو  الــخــطــوات  أولـــى  الكاسمي  مــبــادرة  وتعتبر 
تحسني القطاع الطبي في املدينة. فهي استطاعت 

بــمــســاعــدة أصــدقــائــهــا األطـــبـــاء واملــحــســنــني ممن 
ها طبيبة ال تبغي الربح 

ّ
وثقوا بها، خصوصا أن

الشخصي، أن تقود حركة تغيير في هذا االتجاه. 
وبعدما اكتمل التغيير في املستشفى في مراحله 
 غرف األطفال 

ّ
األولى، تقول لـ«العربي الجديد« إن

الـــيـــوم بــاتــت مــهــربــهــا الــوحــيــد الــــذي تــمــضــي فيه 
أوقاتها. مع ذلك، تأمل الطبيبة أاّل يقتصر القسم 
على طّب األطفال فقط، بل على الجراحة التي ما 
زال األهالي يسافرون من أجل إجرائها في مراكش.
 
ّ
ومع انشغالها باملبادرة، لم تنتبه الكاسمي إلى أن
 أنحاء املغرب. 

ّ
ما قامت به قد وصل صداه إلى كل

ســاعــدت مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــي نشر 
الذي  املذهل  بالتغيير  األلسن  وانشغال  قصتها 
حققته. وهو ما دفع بعض اإلذاعــات املحلية إلى 
وضعها على قائمة أكثر الشخصيات تأثيرًا في 
الثانية  املرتبة  نالت  وبالفعل،  املغربي.  املجتمع 
املغربية  الحكومة  بتشكيل  املكلف  الرئيس  بعد 
 رّد وزارة الصحة 

ّ
الحالية عبد اإلله بنكيران. لكن

اقتصر على رسالة تشجيع  االستبيان  بعد هذا 
 الـــــــــوزارة ســتــســتــجــيــب 

ّ
ــر لـــجـــهـــودهـــا وبـــــــأن ــكـ وشـ

ساعدتها  مثلما  املقبلة  طلباتها  في  ملساعدتها 
سابقا بسيارة اإلسعاف واألدوات الطبية.

أو  النساء  مــن  كونها  فــي  تنبع  الكاسمي  أهمية 
األطّباء القائل الذين حاولوا الصمود في أماكن 
ة لهم من دون انتظار 

ّ
نائية واتخذوا التغيير دف

ــــرى. وهــــي بـــذلـــك نــمــوذج  ــراف أخــ ــ مــجــيــئــه مـــن أطــ
 كما 

ّ
للنساء املغربيات املناضات من أجل بادهن

يرى كثيرون.

E E

سوار المهاجرينتحقيق
اليمين المتطرف يربط الكواحل

األجرة المرأة السودانية تقود سيارات 

الفكرة برمتها 
جيّدة ومن شأنها 

أن تحافظ على 
خصوصية النساء

الخرطوم ـ العربي الجديد

املــرأة السودانية اختراق  بخطى ثابتة، بدأت 
وظائف ومهن لطاملا كانت حكرًا على الرجال 
املنزل،  كانت حبيسة  بعدما  لتثبت جدارتها 
ــان الــرجــل ينظر إلــيــهــا كــتــابــعــة. مجموعة  وكـ
من الفتيات السودانّيات، بعضهن جامعّيات، 
قــــــررن أخــــيــــرًا ولــــــوج مــهــنــة قــــيــــادة ســـيـــارات 
األجــــرة، مــن خـــال االســتــفــادة مــن سياراتهن 
نقل  اقتصر على  الــذي  العمل  بــدأن  الخاصة. 
ة الجرائم 

ّ
النساء، لتفادي أية مشاكل، نظرًا لقل

صلة بالنساء في السودان.
ّ
املت

ســمــاهــر صـــاح )23 عـــامـــا(، وهـــي طــالــبــة في 
كلّية طب األسنان، أطلقت الفكرة بعد التشاور 
مــع زمــيــاتــهــا فــي ظــل األوضــــاع االقــتــصــاديــة 
الـــخـــانـــقـــة الــــتــــي يــعــيــشــهــا الــــــســــــودان. هـــكـــذا، 
اللواتي لديهن  قـــّررت مــع عــدد مــن زمياتها، 
وتحويلها  منها  االستفادة  خاصة،  سيارات 
ــلـــن عـــن مــشــروعــهــن  ــرة، وأعـ ــ إلــــى ســـيـــارات أجــ
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، بــهــدف 
تخفيف الضغط املادي عن أسرهن، وتسهيل 
الــلــواتــي يخشني ركـــوب ســيــارات  النساء  نقل 

يقودها رجال. 
إن غالبّية زبائنها  الجديد«  »العربي  لـ  تقول 
مــن الــســورّيــات الــلــواتــي انتقلن إلــى الــســودان 
بسبب الحرب الدائرة في بادهن منذ ما يزيد 
ـــه كــان صعبا 

ّ
عــن خمس ســنــوات. وتــوضــح أن

على السورّيات التنقل بسيارات األجرة التي 
يقودها رجال من دون أسرهن. لكن في الوقت 
ـــت مــشــكــلــتــهــن وبــــــدأن يــتــحــركــن 

ّ
الـــحـــالـــي، حـــل

بحرية. 
كاهل  عــن  الضغط  فت 

ّ
خف إن خطوتها  تــقــول 

أســرتــهــا، خــصــوصــا أن لــديــهــا مــجــمــوعــة من 
تحّملها.  عليها  يــصــعــب  الــتــي  االحــتــيــاجــات 
الوقت نفسه، تبدو مرتاحة ألنها باتت  وفي 
ــمـــاد عــلــى نــفــســهــا. والقـــت  ــتـ قــــــادرة عــلــى االعـ
تــجــربــتــهــن تــجــاوبــا أيـــضـــا مـــن قــبــل عــــدد من 
الـــســـودانـــّيـــات الــلــواتــي تــشــجــعــن عــلــى الــقــيــام 
أنــه رغــم كــون املجتمع  باملثل. وتـــرى سماهر 
ــه رّحــــب بــالــفــكــرة،  الـــســـودانـــي مــحــافــظــا، إال أنـ
ــا وأن عــمــلــنــا يــقــتــصــر عـــلـــى نــقــل  »خـــصـــوصـ

النساء«. 
وتلفت إلــى أنــه فــي الــبــدايــة، رفــضــت والدتها 
ها سرعان ما تفهمت خطوتها هذه. 

ّ
األمر، لكن

قيادة  الفتيات   م 
ّ
تعل باتت  ــهــا 

ّ
أن إلــى  وتشير 

السيارات، باعتبار أن غالبيتهن يرغنب بذلك، 
آبائهن  قـــدرة  يــواجــهــن مشكلة عـــدم  أنــهــن   

ّ
إال

الــقــيــادة لضيق  تعليمهن  عــلــى  أشــقــائــهــن  أو 
أن فتيات كثيرات يضطررن  الوقت. وتوضح 
إلى إلغاء بعض الزيارات أو املواعيد ألن أحدًا 
ــدا عـــن مــنــعــهــن من  ال يستطيع إيــصــالــهــن، عـ

االستعانة بسيارات أجرة يقودها رجال. 
وتنفي أن تكون قــد واجــهــت أيــة صعوبات 

أو مضايقات رغم أنها تعمل أحيانا ألوقات 
ــد ســعــيــهــا إلــى  ــ ــؤّك ـــرة مـــن الـــلـــيـــل. وتــ

ّ
ــأخ ــتـ مـ

ــادة عــدد  ــ تــطــويــر املـــبـــادرة وتــعــمــيــمــهــا، وزيـ
سّيارات األجرة الخاصة بالنساء، باعتبار 

أنها ستقيهن من أّية مضايقات.
تــجــدر اإلشــــارة إلــى أن املجتمع الــســودانــي 
ــوة.  ــخـــطـ ــلـ انــــقــــســــم بــــــني مـــــؤيـــــد ورافـــــــــــض لـ
يمكن  التي  باملخاطر  الرافضون  ويتحّجج 
أن تــتــعــرض لــهــا الـــفـــتـــاة، خــصــوصــا أثــنــاء 
الـــقـــيـــادة فـــي املـــنـــاطـــق الـــنـــائـــيـــة، بــاإلضــافــة 

إلــى نــظــرة املجتمع إليها. ويـــرى املــؤيــدون 
الــنــســاء على  أن الــخــطــوة تأكيد على قـــدرة 
مــجــال، وأنـــه يمكن االعتماد  أي  فــي  العمل 

عليهن.
مــن جــهــتــهــا، تــقــول رنــــدة، وهـــي طــالــبــة، إن 
ــن شــأنــهــا أن  ــّيــــدة، ومــ »الـــفـــكـــرة بــرمــتــهــا جــ
وتشير  النساء«.  خصوصية  على  تحافظ 
ف عنهن مضايقات كثيرة 

ّ
ها ستخف

ّ
إلى أن

السائقني في  لها، خصوصا من  يتعرضن 
أحيان كثيرة، في حال كانت طبيعة عملهن 
رة في الليل، 

ّ
تتطلب بقاؤهن ألوقــات متأخ

بركوب سّيارة  اطمئنانا  أكثر   
ّ
ما يجعلهن

أجرة تقودها امرأة.
بـــــــــــدوره، يــــرفــــض مـــحـــمـــد الــــفــــكــــرة. يـــقـــول: 
زوجتي  أو  لشقيقتي  أسمح  أن  »يستحيل 
ال  إنني  إذ  املهنة،  تلك  بممارسة  ابنتي  أو 
الــذيــن قــد يصادفونهن،  أثـــق بــاألشــخــاص 
وأخشى تعرضهن ألية مشكلة«. يضيف أن 
»املرأة بطبيعتها ضعيفة، وال أعتقد أن في 
إمكانها مواجهة ما قد يواجهه السائقون«. 

إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــــــرى الــــبــــاحــــثــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
 لــهــذه الــظــاهــرة أســبــابــهــا 

ّ
أســـمـــاء جــمــعــة أن

االقتصادية، نظرًا إلى الضغوط الكثيرة على 
الفتيات طموحات  لــدى  أنــه  األســـر. تضيف 
وإمكانيات كثيرة، وبالتالي هن قادرات على 
مساعدة أســرهــن. وتــرى أن ســيــارات األجــرة 
للفتيات تعد فكرة جيدة، الفتة إلى أن املرأة 
السودانية باتت قادرة على تلبية طموحها 
رة في املجتمع، ما ساهم 

ّ
وقد أصبحت مؤث

في تقبل املجتمع لها. 
وتـــشـــيـــر إلـــــى أن املـــــــرأة بـــاتـــت قـــــــادرة عــلــى 
اختراق كافة املجاالت التي كانت حكرًا على 
الرجال، الفتة إلى أن خطوة كهذه من شأنها 
باعتبارها  املجتمع  فــي  صــدمــة  تــحــدث  أن 
األولــــــى مـــن نـــوعـــهـــا، مــوضــحــة أن األمـــــر ال 
يتقبله  مــا  كثيرًا، وســرعــان  وقــتــا  يستغرق 
املجتمع. وترى أن املجتمع السوداني تغّير، 
ــرأة. وتــخــتــم:  ــ ويــشــمــل األمــــر نــظــرتــه إلـــى املــ
تفّكر  وباتت  للرجل،  مساوية  باتت  »املـــرأة 

وتنتج بشكل أسرع«. 

زهير هواري

ال املجتمع الدولي مجتمعًا في األمم املتحدة، جمعية عامة ومجلس األمن، 
التي وضعت  العاملي نجحا في وقف تدمير مدينة حلب  العام  الــرأي  وال 
»األونيسكو« أسواقها القديمة املسقوفة، والتي تنهض على مساحة 16 
هكتارًا من األرض وتمتد على مسافة 16 كلم ما يجعل منها أكبر سوق 
لؤلؤة  بأنها  ووصفتها  العاملي  الــتــراث  الئحة  على  العالم...  في  مسقوف 
تراث البشرية. الضغوط والنداءات اإلنسانية والثقافية لم ترفع عن رقبتها 
سيف البطش الدموي. وعليه عانت املدينة االستباحة اإلجرامية السافرة. 
والــبــّري دون  الــجــوي  القصف  لعصف  تتعرض  مــا جعلها صبح مساء 
باتت  املدينة عندما  أن هــذه  أخــاقــي. والحصيلة  أو  مــادي  أو رادع  مبرر 
الكارثة  أدنــى من  أو  للرمايات أصبحت على قاب قوسني  ميدان تجريب 
املدمرة. كارثة تواصلت حتى بلغت مداها بإرادة روسية ــ ايرانية سورية. 
السلم من خال اإلصــرار  الكارثة ستستمر في سلم ال يشبه  بالتأكيد 
من جانب »املنتصرين« على نزع نسغ الحياة والــروح من مدينة ميزتها 
أنها كانت دومًا مضّمخة بعبق التاريخ والتنوع الذي ال يفتح سوى على 

التكامل اإلبداعي. 
الــــ4.5 مايني نسمة كمحافظة ومليونني  يفوق  الــذي  تعدادها  أصــل  مــن 
ونصف املليون كمدينة لم يتبق من سكانها سوى عدة مئات ألوف بعد 
ذت في البشر والحجر على حد سواء. وحلب كانت دومًا في 

ّ
ف

ُ
املذبحة التي ن

مصاف املدن العواصم مهما كان شكل الدولة التي تتبع لها. خال العهد 
العثماني كانت تصنف بأنها املدينة الثالثة بعد استنبول والقاهرة. ومع 
قيام الدولة السورية »الحديثة« ُوضعت في املرتبة الثانية بعد دمشق، ولكنها 
ت العاصمة االقتصادية األولى عبر مجمعاتها الصناعية التي تتراوح بني 

ّ
ظل

اآلليات واملحركات والكيماويات والنسيج واملصاغ والقائمة تطول. 
يــتــأَت مــن كــل مــا سبق بما فيه كونها كــانــت املحطة  لــم  لكن غنى حلب 
األخــيــرة فــي طــريــق الــحــريــر الــشــهــيــر. غــنــى حــلــب بــاألســاس يــصــدر عن 
املدينة، فتفاعلت مع  أقامت في هذه  التي  للجماعات  الحضاري  املخزون 
سواها، وقدمت تراثًا عربيًا ال يصعب تبيان خصوصية هويته بدقة، وإن 
كان يعّبر عن الشخصية الحلبية بفرادتها املميزة. تراث ساهم في صنعه 
خليط من العرب وغير العرب وأناس من عقائد ومشارب مختلفة بينهم 
واألتـــراك  والتركمان  واألرمـــن  واليهود  واألكـــراد  واملسيحيون  املسلمون 
والشركس وغيرهم من الشعوب التي قصدت أو عبرت املدينة فاستطابت 

العيش في ربوعها.
اآلن يمكن القول إن القصف الذي أصاب أسواقها ومبانيها، مزق باألصل 
هذا النسيج االجتماعي املتميز، ما جعل أبناءها يهيمون على وجوههم 
تكرارًا سيول  مــرت عليها  التي  لكن حلب  والنواحي.  الــدول  في مختلف 
الغزاة املتاحقة باعتبارها واحدة من أقدم مدن تاريخ اإلنسان  جحافل 

أجادت دومًا لعبة تحدي النهوض ثانية... وستفعل ما تعودته بالتأكيد.
)أستاذ جامعي( 

حلب جوهرة التراث الموءودة

زالزل المجتمعات العربية

ليس طالبو اللجوء الجدد فقط من يعانون للحصول على اإلقامة في 
الدنمارك. هناك مهاجرون يعيشون من دون إقامة منذ 15 عامًا. هذا 
الوضع يعتبره »حزب الالئحة الموحدة« غير مقبول. بينما ال يرى غيره 
مسؤولية  تحمل  وعليهم  المجيء  اختار  من  »هم  ذلك:  في  ضررًا 

عدم القدرة على منحهم اإلقامة والحماية«.

أبعد من طالبي اللجوء

في انتظار مصيره )العربي الجديد(

لم تنتظر التغيير بل بادرت إليه )عصام خويا(
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ــد الــنــرجــســّيــة  ــات يــمــكــن رصــ الــــيــــوم، بــ
لــدى كثيرين. هــؤالء دائما ما يسعون 
إلـــى لــفــت األنـــظـــار، حــتــى لـــو كـــان ذلــك 
عــلــى حــســاب اآلخــــريــــن. يــشــعــرون أنــه 
يـــجـــب مــعــامــلــتــهــم بــطــريــقــة مــخــتــلــفــة، 
الـــعـــكـــس.  مــــا حـــصـــل  إذا  ويـــغـــضـــبـــون 
آخـــــــرون، وهــــم نـــرجـــســـّيـــون أيـــضـــا، قد 
يـــشـــعـــرون بـــعـــدم األمـــــــان، مـــن دون أن 
يمكن  العكس،  على  ضعفهم.  يظهروا 
استغالّيني. يعرض موقع  يكونوا  أن 
تــوداي« خمس صفات  »سايكولوجي 

لكشف النرجسّيني، وهي: 
1 ــــــ يــــبــــدون قــــســــاوة حــــني ُيـــعـــامـــلـــون 

معاملة سيئة
ــقـــول دراســـــــة كـــنـــديـــة إن األشـــخـــاص  تـ
ــا يـــكـــونـــون أكــثــر  ــادة مـ ــ الــنــرجــســّيــني عـ
حساسّية ألي نقد أو رفض. وفي حال 
انتقدت أو أسأت إلى شخص نرجسي 
تعليقك  سيتلقى  فإنه  قصد،  غير  عــن 

بطريقة خاطئة. 
تنطبق  الـــقـــواعـــد ال  أن  يــعــتــقــدون  ـــ  ــ  2
عليهم، فيعمدون إلى كسرها من دون 

أن ينتبه أحد
ــهــم 

ّ
أولـــئـــك الـــذيـــن يــشــعــرون دائـــمـــا بــأن

مــتــمــيــزون قــد ال يــعــتــقــدون بــأنــهــم في 
حاجة إلــى االلــتــزام بقواعد األســـرة أو 
الــعــمــل. وال يمكنك  عــاقــة عــاطــفــيــة أو 
تــحــديــد األمـــر بشكل واضــــح، ألنــهــم ال 
يـــجـــرؤون عــلــى مــواجــهــتــك أو تحديك 
بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر. هــــي أفــــعــــال بــســيــطــة 
يرتكبونها تظهر أنهم يفكرون بأنهم 
أعــظــم شــانــا مــن اآلخـــريـــن. عــلــى سبيل 
 تدوين 

ً
املــثــال، يمكنك أن تــســأل زمــيــا

إجــــازات الــعــمــل عــلــى الـــروزنـــامـــة. وفــي 
وقت الحق، سيقول إنه نسي األمر.

3 ــــــ قـــيـــادتـــهـــم لــيــســت ســـهـــلـــة، وربـــمـــا 
مستحيلة

هم فوق الجميع، 
ّ
حني يعتقد الناس أن

أو نصحهم  إرشــادهــم  أن  فــهــذا يعني 
. وال يــــبــــدو أنــــهــــم عــلــى 

ً
لـــيـــس ســـــهـــــا

اســـتـــعـــداد ملــعــرفــة مـــا يــتــوجــب عليهم 
فــعــلــه أو تــصــحــيــح خــطــأ ارتــكــبــوه في 
وقت سابق. ربما يطلبون منك أن تقدم 
يلتزموا  أن  دون  مــن  الــنــصــيــحــة،  لــهــم 

بها.
4 ــ يغيرون الجداول واملواعيد من دون 

سبب
القهوة  كنت قد حــّددت موعدًا لتناول 
مــع صديق أو زميل لــك، إال أنــه اعتذر 
في اللحظة األخيرة بسبب عدم قدرته 
ــنـــاس  ــلـــب مــــن الـ ــور. الـــطـ ــحــــضــ ــلـــى الــ عـ
تغيير املواعيد في اللحظات األخيرة، 
يعّد أسلوبا مزعجا. وفي الوقت نفسه، 

يعكس نرجسّية. 
5 ــ يتمتعون بقدرة على التواصل 

عون بنرجسّية 
ّ
األشخاص الذين يتمت

عــالــيــة، ســــواء بــشــكــل عــــام أو فـــي يــوم 
االنتباه  لفت  إلــى  قــد يسعون  مــحــّدد، 
ــتــــجــــاوب قــد  ــة. عـــــدم الــ ــ ــــوريـ بــــصــــورة فـ
أمر  فهذا  مباشر،  بشكل  عليهم  ــر 

ّ
يــؤث

مــلــّح بالنسبة إلــيــهــم. خــال حـــوار مع 
أحـــد الــنــرجــســّيــني عــلــى ســبــيــل املــثــال، 
قــد تــشــعــرون أن كــل مــا يــقــال سيكتب 
بـــحـــروف كــبــيــرة، مـــع عـــامـــات تعجب 

كثيرة، وذلك بهدف لفت االنتباه. 
)العربي الجديد(

هكذا نكشف 
األشخاص النرجسيّين

ال يهتم آلراء اآلخرين )ايسوف سانوغو/ فرانس برس(

في البداية رفضت والدتها عملها )العربي الجديد(


