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ريان محمد

على بعد تسعة كيلومترات شرقًا عن قلب 
الــعــاصــمــة الــســوريــة دمـــشـــق، تــقــع مدينة 
دومـــا فــي الــغــوطــة الــشــرقــيــة. املــديــنــة التي 
كانت قبل الــحــرب فــي ســوريــة معروفة مــع غيرها 
من مناطق الغوطتني الشرقية والغربية بأراضيها 
الــخــصــبــة ومـــيـــاهـــهـــا، مـــحـــاصـــرة مــنــذ نــحــو أربـــع 
ســنــوات بــواســطــة الـــقـــوات الــنــظــامــيــة واملــلــيــشــيــات 

املوالية لها.
تحتضن دوما نحو 120 ألف شخص، وتعتبر أهم 
 الــنــظــام لم 

ّ
مــدن الــغــوطــة سكانيًا واقــتــصــاديــًا، لــكــن

يوقف طوال هذه الفترة سعيه الدؤوب إلى تضييق 
أهلها بوسائل مختلفة،  الخناق عليها واستنزاف 

 وجود فصائل املعارضة املسلحة فيها.
ّ

في ظل
ال تختلف الــحــيــاة كــثــيــرًا فــي دومـــا عــن غــيــرهــا من 
املــنــاطــق املـــحـــاصـــرة، بــحــســب الــنــاشــط فـــي املــديــنــة 
الجديد«:  »العربي  لـ يقول  الــذي  الــديــن  تقي  حسان 
ــا حـــامـــلـــة هـــــّم تــأمــني  ــ ــ »تــســتــفــيــق األســــــــرة فــــي دومـ
احــتــيــاجــاتــهــا األســاســيــة فــي يــومــهــا. يبحث معيل 
األســرة إن كــان أبــًا أو ابنًا عن رزقــه اليومي بالرغم 
 األجور في املدينة ال تتناسب أبدًا مع أسعار 

ّ
من أن

يخرج  كــذلــك،  الــحــيــاة.  واحتياجات  الغذائية  املـــواد 
ــفــــال والـــنـــســـاء لــجــلــب مـــيـــاه الـــشـــرب والــحــطــب  األطــ
 مــا يصل مــن مــواد 

ّ
للطبخ«. تــجــدر اإلشــــارة إلــى أن

غذائية ومحروقات إلى املدينة املحاصرة تتضاعف 
ــاره بــشــكــل كــبــيــر، وهــــو مـــا ال تــســتــطــيــع كثير  ــعـ أسـ
انعدام مصادر  مع  تأمينه خصوصًا  العائالت  من 
ــيـــان أو ضــعــفــهــا فـــي حـــاالت  الـــدخـــل فـــي غــالــب األحـ

أخرى.
يضيف: »األعــبــاء املادية تــزداد يومًا بعد آخــر على 
الــعــائــالت، خــصــوصــًا مــع اقــتــراب الــشــتــاء وأمــطــاره 
وبــــــرده، فــعــلــى األســــر تــأمــني مـــخـــزون غـــذائـــي كـــاٍف 
املفقود تمامًا في  الــغــذاء  تــأمــني  أزمـــة  يخفف عنها 
فــصــل الــشــتــاء، بــاإلضــافــة إلـــى تــأمــني الــحــطــب وهــو 
وقد  الغوطة.  في  املتاحة  الوحيدة  التدفئة  وسيلة 
وصل سعر كيلوغرام الحطب الواحد إلى 120 ليرة 
 العائلة تحتاج إلى 5 كيلوغرامات 

ّ
سورية، علمًا أن

ــر مـــن دوالر  ــثـ لـــيـــرة )أكـ ــل أي 600  ــ يــومــيــًا عــلــى األقـ
أميركي واحد بقليل(«.

 »أهــالــي دومــا يعملون في 
ّ
يلفت تقي الدين إلــى أن

أعمال تجارية بسيطة عبر البسطات التي يبيعون 
ــــى بـــعـــض املــهــن  فــيــهــا بـــعـــض املــــــــواد، بـــاإلضـــافـــة إلـ
الصغيرة املطلوبة في املدينة كالنجارة أو الحدادة 
لكن بشكل يــدوي بسيط ال أكثر. وبذلك، ال يتطلب 
 الـــتـــيـــار مــقــطــوع 

ّ
عــمــلــهــم اســـتـــخـــدام الـــكـــهـــربـــاء، ألن

ــنــــوات«. يــتــابــع  عـــن الــغــوطــة بــكــامــلــهــا مــنــذ عــــدة ســ
 »الـــدخـــل الــيــومــي لــلــعــامــل يـــتـــراوح مــا بــني 3 و4 

ّ
أن

دوالرات أميركية، وهذا يكاد ال يكفيه تأمني وجبة 
واحدة في اليوم«.

حــول التعليم فــي دومـــا، يقول تقي الــديــن: »تشرف 
عــلــى املـــــدارس مــديــريــة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم التابعة 
التعليمية  العملية  أوضـــاع   

ّ
لكن املؤقتة.  للحكومة 

ــــذي يــســتــهــدف  مـــتـــدهـــورة، بــســب كــثــافــة الــقــصــف الـ
املدارس بشكل مباشر، ما يتسبب بتعليق الدروس 
لفترات طويلة، وهو ما ينعكس سلبًا على التالميذ 
خصوصًا في الشهادة األساسية والثانوية، الذين 
ــذلـــك، يشير  ــام مــنــاهــجــهــم«. كـ ــمـ ــى إتـ يــحــتــاجــون إلــ
»باتت  باللعب:  مــن حقهم  ُحــرمــوا  األطــفــال   

ّ
أن إلــى 

لديهم هموم أكبر من عمرهم، كتأمني مياه الشرب 
والــحــطــب لــلــعــائــلــة، وفــــي حــــاالت مــعــيــنــة قـــد يــكــون 
آمنة  أماكن  توجد  لألسرة. وال   

ً
نفسه معيال الطفل 

مخصصة للعب، واملبادرات قليلة ومحدودة األثر«. 
الــواقــع ينعكس سلبًا عــلــى حياة   »هـــذا 

ّ
أن يــوضــح 

األطفال خصوصًا لجهة الوضع النفسي، فالحصار 
والقصف واملوت اليومي سرق منهم طفولتهم«.

تقي  يشير  املستقبل،  إلــى  السكان  تطلعات  وعــن 
 »أهــالــي دومــا ال يملكون مخططات 

ّ
الدين إلــى أن

ــــوم بـــيـــومـــه. ال   يـ
ّ

ــل ــ ملــســتــقــبــلــهــم، فـــهـــم يــعــيــشــون كـ
ــدم االســـتـــقـــرار  ــ يــعــلــمــون مــــا يــحــمــل لـــهـــم الــــغــــد. عـ
يسكنهم مع استمرار القصف اليومي وما يحمله 
ــــوت، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مـــا يـــجـــري تـــداولـــه عن  مـــن مـ
تهجير من دومــا مجهول الوجهة«. ويشير كذلك 
 الــنــظــام يسعى إلــى تضييق الــخــنــاق على 

ّ
إلــى أن

دومــا عبر قضم األراضـــي الــزراعــيــة املحيطة بها، 

أهــم مقومات صمودها. وبالرغم  ما يفقدها أحــد 
ــهــم يتخوفون 

ّ
مــّمــا يــعــانــيــه أهـــل دومـــا الـــيـــوم، فــإن

كــذلــك مــن مستقبل أصــعــب بــكــثــيــر. يــنــظــرون إلــى 
املناطق حولهم أو في املحافظات السورية األخرى 
ويشعرون  عليها  السيطرة  املعارضة  فقدت  التي 
بهذا الخطر يقترب. فعدا عن القتال، أجرى النظام 
الــعــديــد مـــن االتـــفـــاقـــات فـــي مــنــاطــق ريـــف دمــشــق، 
الرافضني  املقاتلني  مــن  أعـــداد  إلــى تهجير  أفضت 
للتسوية إلى إدلــب، في حني أعــاد بسط سيطرته 
ــــا ومــعــضــمــيــة الــشــام  عــلــى تــلــك املــنــاطــق مــثــل داريـ

وقدسيا والهامة.

مجتمع
أفــاد املــســؤول اإلغــاثــي إيــاد رافـــد، وهــو عضو فــي جمعية الــهــالل األحــمــر الــعــراقــي، بــنــزوح سبعة 
املاضية،  الثماني واألربــعــني  الساعات  والجنوبية خــالل  الشرقية  املوصل  أحياء  آالف مدني من 
مع احتدام املعارك والقصف الصاروخي لتنظيم »داعش« الذي يستهدف األحياء املحررة. وقال 
 »نحو ستة آالف مدني نقلوا إلى مخّيم الجدعة في ناحية القيارة جنوب املوصل الذي تشرف 

ّ
إن

عليه الحكومة االتحادية، ونحو ألف نقلوا إلى مخيمات الخازر وحسن شام«. وعدد النازحني هذا 
)األناضول( بحسب رافد، هو األكبر الذي سّجل منذ انطالق عملّية تحرير املوصل.  

عت جمعية الهالل األحمر الكويتي أمس السبت 400 فرشة نوم )سليب باغ( في منطقة شبعا، 
ّ
وز

جنوب لبنان، ضمن حملة الشتاء الدافئ التي تستهدف مساعدة النازحني السوريني في لبنان.
 الحملة ستستمر شهرين وسيجري 

ّ
وذكر رئيس الفريق امليداني في الجمعية أحمد الفقعان أن

خاللها توزيع مادة الديزل الستخدامها في التدفئة، باإلضافة إلى توزيع الخبز في إطار مشروع 
الــرغــيــف، وتــركــيــب املــزيــد مــن الــعــوازل فــي املــخــيــمــات، مــا يساعد فــي توفير الـــدفء داخـــل الخيم، 
)كونا( باإلضافة إلى املساعدات الغذائية وكسوات الشتاء.  

الكويت تساعد النازحين السوريين في لبنان7 آالف نزحوا من الموصل خالل 48 ساعة

من  القريبة  دومـــا،  مدينة  فــي  الناشط  يقول 
العاصمة السورية دمشق، حسان تقي الدين، إّن 
أهالي المدينة ما زالوا يحافظون على عالقاتهم 
والحصار،  الحرب  من  الرغم  على  االجتماعية 
وتيرة  هــدأت  كلّما  تنشط  العائلية  فــالــزيــارات 
تغيرت  وإن  الزيجات  تتواصل  كذلك،  القصف. 

مظاهر االحتفال بها عّما كان قبل الحرب.

إصرار على الحياة

فــي مــنــزل العائلة املــتــواضــع فــي هـــرات فــي غرب 
ــتــنــاول  أفـــغـــانـــســـتـــان، جـــلـــس اإلخـــــــوة الـــصـــغـــار ل

فطورهم. شاي وخبز. 
األربعة  األطفال  ق 

ّ
السبت، تحل أمــس  يــوم  صباح 

ــول »الـــصـــنـــدالـــي«، فـــي تــلــك الــغــرفــة الــصــغــيــرة.  حـ
ــذا، نــجــده فـــي معظم  نــظــام الــتــدفــئــة الــتــقــلــيــدي هــ
بــيــوت األفـــغـــان، ال ســّيــمــا املــعــوزيــن مــنــهــم.. وهــم 
كثر. والدتهم تشاركهم الشاي. يدها التي تظهر 

عــرضــا فــي لقطة مــصــّور وكــالــة »فــرانــس بــرس« 
تتمايز عــن كــؤوس  التي  الكبيرة  الــشــاي  وكــأس 

أوالدها، دليالن قاطعان.
أمــــس، فــي الــعــاشــر مــن ديــســمــبــر/ كــانــون األول 
2016، جلست معهم. قد تكون مدركة ألوضاعهم 
تكون  قد  حالهم.  على  كثيرًا  وتتحّسر  البائسة، 
غير مدركة لسوء أوضاعهم التي ال تختلف عن 
تشعر  ال  بالتالي  بمعظمهم،  مواطنيها  أوضـــاع 

ني، هي ال تدرك - وهم 
َ
بأّي حسرة. في كلتا الحالت

كذلك ال يدركون - أّن في مثل هذا اليوم، يحتفل 
العالم بـ »يوم حقوق اإلنسان«. قد ال تدرك - كذلك 

األمر بالنسبة إليهم -  معنى »حقوق اإلنسان«.
ــم الــيــوم ودافـــع عــن حقوق إنــســان مـــا!«. دعــوة 

ُ
»ق

وّجهها القائمون على هذا املناسبة في هذا العام، 
إلى »الجميع«. بالنسبة إلى هؤالء، فإّن »مسؤولية 
احــتــرام حــقــوق اإلنــســان تــقــع عــلــى عــاتــق جميع 

ا القيام بعمل ما«. 
ّ
 واحد من

ّ
الناس. ويجب على كل

ويــدعــون إلـــى الــدفــاع عــن »حــقــوق أحـــد الالجئني 
اإلعــاقــة،  األشــخــاص ذوي  أحــد  أو  املهاجرين،  أو 
ــن الــســكــان  ــد األشــــخــــاص مـ ــا، أو أحــ ــرأة مــ أو امــــ
األصــلــّيــني، أو أحــد األطــفــال، أو أّي شخص آخر 

يعاني من خطر التمييز أو العنف«.
 واحد من هؤالء الصغار - كذلك والدتهم - هو 

ّ
كل

»إنسان ما«.
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رفضت السودانيّة 
حاجة عثمان 

المساومة على 
حلمها، وإن تأّخر 

نتيجة الظروف. 
فباتت أول ربانة 

»كابتن« طائرة في 
البالد، وما زالت 

تطمح لتحقيق 
المزيد

يمكنك العبور... إنّه الرجل األخضر
شارات مرور إنسانيّة في ألمانيا تعود إلى ما قبل الوحدة

1819
مجتمع

الخرطوم ـ العربي الجديد

 تحقيقه 
ّ
قيل لها إن الحلم حق، لكن

مـــســـتـــحـــيـــل فـــــي مـــجـــتـــمـــع يــحــصــر 
ــاء فــــــي وظــــــائــــــف مــــــحــــــّددة،  ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الـ
الــرجــال، كما هو  ويجعل أخــرى حكرًا على 
الـــحـــال فـــي الــــســــودان. وتـــعـــّد مــهــنــة الــطــيــار 
مــن بــن الــوظــائــف املــحــظــورة عــلــى الــنــســاء. 
تحقيق  اســتــطــاعــت  عــثــمــان  حـــاجـــة  أن   

ّ
إل

أّول كابنت سودانية، من  املستحيل، وكانت 
بــن نحو خمسة آلف امـــرأة يــقــدن طــائــرات 
الــعــالــم. وحصلت على رخــصــة قيادة  حــول 
من هيئة الطيران املدني في الخرطوم، هي 
ت عن دراسة الطب بعد مرور ست 

ّ
التي تخل
سنوات. 

صعوبات ومعوقات كثيرة واجهت عثمان 
 كانت ترغب 

ً
لتحقيق حلمها. عائلتها مثال

أن تراها طبيبة، عدا عن الخطوط الحمراء 
منع  منها  الــعــائــالت،  معظم  الــتــي تضعها 

كانت شارة المرور اإلنسانية 
في شرق ألمانيا أكثر 

حيوية مما كانت عليه 
في غربها

مجّرد طرح الفكرة 
على أسرتي المحافظة 

والمتمّسكة بالتقاليد كان 
تحديًا صعبًا

ما زلت أذكر يوم قرأت خبرًا 
في إحدى الصحف عن 

أول امرأة مغربية تقود 
طائرة

وغيرها،  املــنــزل  خـــارج  املبيت  مــن  الفتيات 
عــلــمــا أن عــمــل عــثــمــان كــــان يــتــطــلــب منها 
السفر باستمرار. لم تيأس، بل كانت قادرة 
على تجاوز هذه الصعاب في سبيل تحقيق 

 أهلها باتوا داعمن لها. 
ّ
حلمها، حتى أن

تـــخـــّرجـــت عـــثـــمـــان )35 عــــامــــا( مــــن املــلــكــيــة 
لــتــبــدأ  فــــي عـــــام 2010  لـــلـــطـــيـــران  األردنـــــيـــــة 
ــــي الــــعــــام املــــاضــــي، الــتــحــقــت  تــجــربــتــهــا. وفـ
بشركة »تاركو« للطيران السودانية، وباتت 

تتنقل بن مصر والسعودية واألردن.
أكملت دورات التحليق التدريبي و»السولو 
)املــنــفــرد(«. وبــعــد نحو 150 ســاعــة طــيــران، 
حازت على شهادة الطيران الدولية من دولة 
جنوب أفريقيا، وانضمت إلى منظمة نساء 
في الطيران. تقول لـ »العربي الجديد« إنها 
بدأت العمل مع شركة تاركو للطيران كأول 
امرأة تملك رخصة قيادة من هيئة الطيران 
املــدنــي، لفــتــة إلـــى أنــهــا واجــهــت صعوبات 
استطاعت تجاوزها بفضل  أنها  إل  كثيرة 
عــزيــمــتــهــا ودعــــــم عــائــلــتــهــا الـــتـــي تــفــهــمــت 

رغبتها. 
تضيف أن »مجّرد طرح الفكرة على أسرتي 
املحافظة واملتمّسكة بالتقاليد، والتي تحّدد 
تحديا صعبا،  كــان  للفتاة،  معينة  وظــائــف 
ـــرى املــرتــبــطــة  ــ  عـــن الــصــعــوبــات األخـ

ً
فـــضـــال

باملهنة، واملجهود الذي تتطلبه«.
مــن  زاد  ــار  ــ ــــطـ املـ قــــــرب  ــا  ــهـ ــتـ ــامـ إقـ  

ّ
أن وتـــــــرى 

السماء.  في  التحليق  في  بحلمها  تمّسكها 
»منذ صغري وأنا أراقــب حركة الطيران من 
شــبــاك منزلنا، وأتــخــّيــل نفسي أقـــود إحــدى 
كــبــرت وأخـــبـــرت شقيقتها عن  الـــطـــائـــرات«. 
ــه لــيــس هـــنـــاك كــلــيــات  حــلــمــهــا، لــتــكــتــشــف أنــ
مــتــخــصــصــة فـــي الـــبـــالد. وبـــقـــي حــلــمــهــا في 
داخلها حتى خالل دراستها الطب. ما زالت 
تذكر اليوم الــذي قــرأت فيه خبرًا في إحدى 
الــصــحــف املــحــلــيــة عـــن أول امــــــرأة مــغــربــيــة 
للطيران  كلية  افتتحت  طــائــرة. وحــن  تقود 
فـــي الـــخـــرطـــوم، نــجــحــت فـــي اقـــنـــاع عائلتها 
األردن  إلــى  تتوجه  أن  قبل  بــهــا،  باللتحاق 
الــتــحــقــت بامللكية  ملــتــابــعــة دراســـتـــهـــا، وقــــد 
ــران، وخـــضـــعـــت لــــــــدورات  ــيــ ــطــ ــلــ األردنــــــيــــــة لــ

تدريبية عدة. 
 مــجــال 

ّ
أن ــــرى  يـ الـــبـــعـــض  ــقـــول عـــثـــمـــان إن  تـ

الطيران ل يتناسب مع النساء. أكثر من ذلك، 
يشّككن في قدرتهن على تحقيق أي مكاسب 
ق حلمها بعد، وتطمح 

ّ
في هذا املجال. لم تحق

إلى زيادة عدد ساعات الطيران، على أمل أن 
تتمكن من قيادة طائرة »ايرباص 322« .

الطريفة  املــواقــف  إلــى بعض  وتشير عثمان 
الــتــي تــواجــهــهــا، لفــتــة إلـــى أن الــســودانــّيــن 
ــادة أن تـــكـــون املـــــرأة طــبــيــبــة أو  ــ يــتــقــّبــلــون عـ
أنهم   

ّ
إل مــحــامــيــة،  أو  قــاضــيــة  أو  مــهــنــدســة 

ل يتقبلونها تقود طــائــرة، وهــذا قــد يشعر 

كــثــيــريــن بـــالـــخـــوف. فـــي الــــعــــادة، تـــعـــّرف عن 
السماء.  فــي  الطائرة  تستقر  بعدما  نفسها 
كذلك، تلفت إلى أن بعض الركاب يعتقدون 
أنها رجل حن يقرأون اسمها، وقد يتحول 
األمــر إلــى نقاش بينهم. وأحــيــانــا، ل يترّدد 
البعض في التوجه إلى قمرة القيادة، ملعرفة 

 أم امرأة. 
ً
إذا ما كانت رجال

»تاركو«،  املديرالعام لشركة  كان  من جهته، 
ســعــد بــابــكــر أحـــمـــد، قـــد أعــــرب عـــن اعــجــابــه 
ــــه كــونــهــا أّول 

ّ
بــقــيــادة عــثــمــان، لفــتــا إلـــى أن

ســودانــيــة تــقــود طــائــرات، فقد فتحت الباب 
أمام أخريات للدخول إلى هذا العالم، الذي 
 حكرًا على الرجال لفترة طويلة. أضاف 

ّ
ظل

 ما يمّيز عثمان هو انضباطها في عملها 
ّ
أن

 عــن الــتــزامــهــا بــجــداول الـــرحـــالت. في 
ً
فــضــال

الوقت نفسه، أشار إلى أنها دائما ما تدهش 
الركاب، بمجرد أن يعلموا أن امــرأة ستقود 

الطائرة.
إلـــى ذلـــك، تختلف الــنــظــرة إلـــى قــيــادة املـــرأة 
لــلــطــائــرات فــي الــبــالد، بــن مــن يــؤّيــد الفكرة 
ويــعــّدهــا فــخــرًا، وبـــن مــن يرفضها ويــراهــا 
خــروجــا عــن الــعــادات والــتــقــالــيــد. ســـارة )28 
عاما( تقول إنها لن تخاطر بأن تسافر في 
طــائــرة تقودها امـــرأة، لفــتــة إلــى أن النساء 
 
ّ
ــفـــات بـــطـــبـــيـــعـــتـــهـــن، وقــــــد ل تــحــســن ــيـ ــعـ ضـ
ــدوث طـــــــارئ، مــــا قــد  ــ ــال حــ ــ الـــتـــصـــرف فــــي حـ
يدفعهن إلى مغادرة قمرة القيادة ببساطة. 
ــا آمــنــة )37 عـــامـــا(، فــتــؤّكــد أنــهــا ستكون  أمـ
نــظــرًا لقدراتها  املــــرأة،  لــقــيــادة  مطمئنة جــدًا 
الــعــالــيــة فـــي الــتــقــيــد بــالــقــوانــيــن والــتــحــكــم 
ــي حــــــال حــــــــدوث أي خـــطـــر،  ــ ــا فـ ــهـ ــابـ ــأعـــصـ بـ

وبالتالي التفكير بالحلول.
رّبما يحتاج السوادنيون وغيرهم إلى مزيد 
من الوقت، قبل أن يتقّبلوا تماما فكرة قيادة 
ــهــا والــرجــل يحصالن 

ّ
ــرأة لــلــطــائــرات، وأن املــ

على العلوم والتدريبات نفسها.

في ألمانيا، وتحديدًا 
في شرقها، ما زالت 

هناك شارات تعود إلى 
ما قبل الوحدة. وظيفة 

هذه الشارات اإلنسانية 
هي تسهيل حركة مرور 

المشاة. وبعد الوحدة، 
أصرت ألمانيا الشرقية على 

الحفاظ عليها

برلين ـ يارا وهبي

ــارة املــــرور في  الــرجــل الـــذي يــقــف فــي قــلــب شـ
أملانيا، والذي يرتدي قبعة خضراء، ويسّمى 
»الــرجــل اإلنــســانــي«، عـــادة مــا يــرى فــي شرق 
أملــانــيــا أكــثــر مـــن غــربــهــا، وهــــو مـــســـؤول عن 
البالد. كان قد ظهر  تنظيم حركة املشاة في 
 
ّ
فـــي شــــرق أملــانــيــا فـــي عــــام 1961، عــلــمــا بـــأن
ــة بــــدأت في  الـــوليـــات املــتــحــدة تــعــد أول دولــ
تــنــظــيــم حــركــة املـــشـــاة فـــي ثــالثــيــنــيــات الــقــرن 
املاضي، وذلك من خالل إنشاء ممرات خاصة 

بهم. 
فــي أوروبــــا، كــان هــنــاك اعــتــمــاد على األرقـــام 
والصور التوضيحية في بادئ األمر لتنظيم 
حــركــة املـــشـــاة والـــســـيـــارات، قــبــل الســتــعــانــة 
ــرور )األخــــضــــر واألحــــمــــر(، والــــذي  ــ بـــرجـــل املــ
ــة، وقـــد  ــيـ ــانـ ــة اإلنـــسـ ــ ــــروريـ يــســمــى الــــشــــارة املـ
ظــهــر لــلــمــرة األولــــــى فـــي جــمــهــوريــة أملــانــيــا 
الــديــمــوقــراطــيــة )أملـــانـــيـــا الــشــرقــيــة ســابــقــا(، 
إلــى املخترع،  فــي عــام 1961. ويــعــود الفضل 
كـــــارل بـــيـــغـــالو، الـــــذي بــــذل جـــهـــدًا كــبــيــرًا في 
تــصــمــيــم شـــــــارة ضـــوئـــيـــة مـــمـــيـــزة لــلــمــشــاة. 
وقـــد اخــتــار تصميم الــرجــل األخــضــر بشكل 
فكاهي ومــرح. كان يرتدي قبعة، ويظهر من 
ــه يمشي. أما 

ّ
خــالل حركة ذارعــيــه وقدميه أن

 أنه يقف من 
ّ

األحمر، فيرتدي قبعة أيضا إل
دون حراك. هكذا، يعرف املشاة متى يمكنهم 
الــتــقــدم. بــيــغــالو أخـــذ فـــي العــتــبــار األطــفــال 
وكبار السن. وعرف هؤلء، من خالل وضعية 
الرجل األخضر واألحمر  ما إذا كان يمكنهم 

السير أم يتوجب عليهم التوقف. 
التجريبّية وضعت في برلن،  اإلشـــارة  هــذه 
ــارع فــريــديــش تــحــديــدًا. وبــعــد نحو  وفـــي شــ

بعد سقوط جدار برلن وتوحيد أملانيا، كان 
هناك نقاش طويل بن الشرق والغرب حول 
شـــارة املــــرور اإلنــســانــيــة، برجليها األخــضــر 
ي 

ّ
واألحمر. رفض مواطنو شرق أملانيا التخل

عن رجلهم اإلنساني، بل تمسكوا به ومنعوا 
اندثاره، في وقت حاول فيه األملان في أملانيا 
الــغــربــيــة الســـتـــغـــنـــاء عـــنـــه، وتـــمـــريـــر قــانــون 

مروري جديد من دون أن ينجحوا. 
هــكــذا، بقي رجــل الــشــارة اإلنــســانــي الشرقي 
ثابتا ولــم يــتــزحــزح. والــالفــت وجــود شــارات 
مــرور غربية وشرقية في برلن حتى اليوم. 
 أن مقاطعة بافاريا الغربية رفضت إدخال 

ّ
إل

بشارتها  واحتفظت  اإلنساني،  الشارة  رجل 
 الدراسة التي أعّدت 

ّ
املرورية الغربية. غير أن

ــنـــوان »الــفــعــالــيــة  ــام 2013، وحــمــلــت عـ فـــي عــ
والتي  وغربها«،  أملانيا  شــرق  بن  البصرّية 
ــاب،  قــدمــتــهــا املــتــخــصــصــة فــــي عـــلـــم األعــــصــ
املــرور  أهمية شــارة  أظــهــرت  كلوديا بيشكه، 

والفعالّية،  الوظيفي  األداء  لناحية  الشرقية 
لتتفوق على نظيرتها الغربية.

بعد الوحدة، كان هناك اقتراح بتصميم فتاة 
مرورّية على غرار الرجلن األخضر واألحمر، 
على أن يكون لها ضفيرتان من باب املساواة، 
 القتراح بقي حبرًا على ورق. من جهٍة 

ّ
إل أن

 رجل الشارة األخضر يعّد اختراعا 
ّ
أخرى، فإن

حــكــرًا عــلــى أملـــانـــيـــا، ول يــمــكــن اعـــتـــمـــاده في 
بلد آخــر. وعــادة ما يباع على شكل طبعات 
العديد من  في  أو ملصقات وغيرها  خاصة 
ــة. ويــقــبــل  ــارّيـ ــذكـ املـــحـــال الــتــي تــبــيــع ســلــعــا تـ
الــســيــاح على شــرائــهــا كــون هــذا الــرجــل أحد 

رموز أملانيا املمّيزة.
كــذلــك، عــمــد الــنــاس فــي أملــانــيــا الــشــرقــيــة إلــى 
إنقاذ شــارة مــرور أخــرى بعد الوحدة، وتعّد 
فــّعــالــة لــنــاحــيــة تسهيل حــركــة الــســيــر، وهــي 
عــبــارة عــن ســهــم أخــضــر صغير يــوضــع إلــى 
جانب شــارة املــرور لجهة اليسار أو اليمن. 

فإذا كنت تنوي اللتفاف إلى اليمن وكانت 
شــــارة املــــرور تــحــمــل هـــذا الــســهــم الــخــارجــي، 
بالسيارة  التقدم  ثــم   

ً
قليال تتوقف  أن  عليك 

ومراقبة السيارات األخــرى إذا لم تكن هناك 
ســـيـــارات تــســتــطــيــع النـــعـــطـــاف إلــــى الــيــمــن. 
ويــصــح األمــــر فــي حـــال كــنــت تــنــوي الــذهــاب 
ــــذي يــفــرض  ــذا الــســهــم الــصــغــيــر الـ يـــســـارًا. هــ
عليك النتظار عند شارة املرور قبل التقدم، 
يصعب إيجاده عادة إل في شرق أملانيا. وإن 
وجد في غربها، فكثيرون ل يعرفون كيفية 

التعامل معه.
من جهٍة أخرى، يعّد عبور الشارع في أملانيا 
حـــن تــكــون الـــشـــارة حـــمـــراء مــخــالــفــة يعاقب 
عليها القانون األملاني، حتى لو لم تكن هناك 
أية سيارة. وقلة فقط يجرؤون على فعل ذلك. 
الناظر إلى هذه الشارات قد يعرف أنها جزء 
مــن املــاضــي، الــذي أصــر األملـــان على الحفاظ 

عليه. 

ثــمــانــي ســـنـــوات، انــتــشــرت بــشــكــل كــبــيــر في 
أملــانــيــا الــشــرقــيــة، وكـــثـــرت اإلعــــالنــــات عنها 
والــروضــات  التلفزة  اإلذاعــــات ومحطات  فــي 
واملــــدراس. وتشير بعض الــدراســات إلــى  أن 
شارة املرور اإلنسانية في شرق أملانيا كانت 
أكثر حيوية مما كانت عليه في غرب أملانيا.  
 

ّ
ــي يــحــتــل ــانــ ــســ وكـــــــان الــــرجــــل األخــــضــــر اإلنــ
مساحة أكبر في شارة املرور في شرق البالد، 

على عكس الرجل نفسه في غربها.  
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مسلّحون يعيقون توزيع المساعدات

منظمات األمم المتّحدة إلى عدن

أحد أهم عوامل جذب 
المنّظمات إلى عدن 

هو التحّقق من سالمة 
وصول الطائرات

صنعاء ـ العربي الجديد

مات األمم 
ّ
بدأ الجهاز األمني الخاص بمنظ

املــتــحــدة الــعــامــلــة فـــي الــيــمــن تــقــيــيــم مدينة 
عــــدن، مـــن أجــــل تــحــديــد إمــكــانــيــة انــتــقــالــهــا 
مـــن صــنــعــاء إلــيــهــا بــعــد إعـــالنـــهـــا عــاصــمــة 
مــؤقــتــة لــلــســلــطــة الــرســمــيــة الــيــمــنــيــة الــعــام 
املـــاضـــي. ويــقــول مــصــدر فــي األمــــم املــتــحــدة 
مات 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن اعــتــزام املنظ

النــتــقــال إلـــى عـــدن جـــاء نــتــيــجــة الــضــغــوط 
املــســتــمــرة مـــن املـــســـؤولـــن، أهــمــهــم رئــيــس 
الوزراء أحمد بن دغر، ووزير اإلدارة املحلية 
التحديات   

ّ
الرقيب سيف فتح، في ظــل عبد 

في  الــواقــعــة  املناطق  فــي  الحقيقية  األمنية 
مات، 

ّ
شمال البالد، والتي عرقلت عمل املنظ

ومنعت وصولها إلى املناطق األكثر حاجة، 
عدا عن تــرّدد املانحن في التمويل للسبب 

نفسه.  
ة 

ّ
الدراسة ست أن تستغرق  املصدر  ع 

ّ
ويتوق

أشــهــر كــحــدٍّ أقــصــى، على أن تــتــنــاول أمــورًا 
ــا الــــوضــــع األمــــنــــي وجـــهـــوزيـــة  ــرزهــ ــدة، أبــ ــ عــ
مواقع الخدمات والدعم، لسيما بعد تغّير 
وضـــع املــديــنــة فـــي ظـــل تــأثــيــر الـــحـــرب على 
بشكل  العامة  وخدماتها  التحتّية  بنيتها 
واســع على مــدى ستة أشهر، والتي انتهت 
فــي منتصف الــعــام املــاضــي بــدخــول قــوات 

التحالف والشرعية إليها.
 أحـــد أهـــم عــوامــل جــذب 

ّ
ويـــؤّكـــد املــصــدر أن

إلــى عــدن في الوضع الحالي هو  مات 
ّ
املنظ

التي  الطائرات  من سالمة وصــول  ق 
ّ
التحق

تحمل املــســاعــدات، واملــوظــفــن، بــســالم إلــى 
مطار عــدن الــدولــي، الــذي يخضع للترميم، 
الــبــحــري على استقبال سفن  املــرفــأ  وقـــدرة 
ه قد تعّرض ألضــرار كبيرة 

ّ
اإلغاثة، علما أن

أثناء الحرب. 
يضيف: »بعد التحقق من الستقرار األمني، 
وسكن  عمل،  مقرات  ر 

ّ
توف من  التأّكد  يجب 

فن، ومراكز الدعم املالي واللوجستي 
ّ
للموظ

لــلــخــدمــات، وتـــوافـــر مـــخـــازن الــســلــع واملـــؤن 
إمكانية  من  التأكد  الــى  باإلضافة  الكبيرة، 
مــرور قــوافــل اإلغــاثــة بشكل آمــن مــن املدينة 

إلى باقي املناطق األخرى بسالم«.
وتزداد معاناة املجتمعات املتضّررة بسبب 
ـــف بــعــض الــنــشــاطــات 

ّ
ــوق الـــحـــرب نــتــيــجــة تـ

اإلغاثية، جّراء تعّرض املنظمات اإلنسانية 
إلـــــى اعــــــتــــــداءات مــســلــحــة خـــــالل فــعــالــيــات 
ــأثـــرة  ــتـ ــدد مــــن املـــنـــاطـــق املـ ــ مــخــتــلــفــة فــــي عــ
في  ليترّكز عملها  البالد(،  بالحرب )شمال 

مدينة صنعاء. 
ــتـــحـــم خــمــســة مــلــثــمــن، يــــرتــــدون الــــزي  واقـ
األمنية،  بالستخبارات  الخاص  العسكري 
وزارة  الــغــذائــي نظمته  األمـــن  حــول  نشاطا 

لألغذية  املتحدة  األمــم  ومنظمة  التخطيط 
والـــــــزراعـــــــة )الـــــــفـــــــاو(، وهــــــــــددوا املـــوظـــفـــن، 
ــار املـــســـؤولـــن  ــبــ ــــن كــ ــة مـ واخــــتــــطــــفــــوا ثــــالثــ
الذين كانوا  التخطيط،  بــوزارة  الحكومين 
يــديــرون ورشـــة الــعــمــل، وأطــلــقــوا سراحهم 

بعد يوم من العتداء.
حة على 

ّ
اعــتــدت مجموعة مسل ــام،  أّيـ  

َ
وقــبــل

فرق ميدانّية تابعة ملنظمة »رعاية األطفال« 
الــبــريــطــانــيــة، أثــنــاء نــشــاط كـــان يــهــدف إلــى 
مساعدة األطفال في ظل الضغوط النفسية 
همت 

ّ
التي يعانون منها بسبب الحرب. وات

تضليل  على  بالعمل  الفرق  تلك  املجموعة 
األطـــفـــال ضـــد مـــن ســمــوهــم »املـــجـــاهـــديـــن«، 
ــــالل تــعــلــيــمــهــم الـــرســـم  وإفــــســــادهــــم مــــن خــ

وغيرها من النشاطات. 
ــمــة 

ّ
ــة مـــــع تـــعـــلـــيـــق مــنــظ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ تــــزامــــنــــت الـ

املساعدات  تــوزيــع  البريطانّية  »أوكــســفــام« 
الغذائية على النازحن في مديرية التعزية 
ــــط(، والــتــي  فـــي ضـــواحـــي مــديــنــة تــعــز )وســ
تــعــانــي فـــي ظـــل الـــحـــرب املــســتــمــّرة مــنــذ 20 

شهرًا. وقال أحد عّمال اإلغاثة إن قرار إيقاف 
حن 

ّ
تــلــك الــنــشــاطــات ارتــبــط بـــإصـــرار مسل

الحصول على  املستهدفة على  املنطقة  في 
للنازحن.  املقدمة  املــســاعــدات  كمّيات  ربــع 
مة نشاطا 

ّ
املنظ ألغت  أيضا،  وقبل شهرين 

مشابها كـــان يــهــدف إلـــى دعـــم أكــثــر مــن 35 
ألــف نــازح في أكثر املناطق تضّررًا نتيجة 
الــقــتــال فــي مــحــافــظــة حــجــة )شــمــال غـــرب(، 
أعلن  املــاضــي،  واألســبــوع  نفسه.  وللسبب 
شاحنة   64 احــتــجــاز  املحلّية  اإلدارة  وزيـــر 
تــحــمــل مــــســــاعــــدات إغــــاثــــيــــة، ومــنــعــهــا مــن 

دخول تعز.
التخطيط  فــي وزارة  وكـــان مــصــدر خـــاص 
ــة قـــد أعـــلـــن أن وزيـــرهـــا  ــدولـــّيـ ــاون الـ ــعـ ــتـ والـ
الجديد الــذي عــّن األســبــوع املاضي ضمن 
اإلغاثية  العمليات  إلدارة  صنعاء  حكومة 
ــبـــــالد، رفـــــض مــواصــلــة  ــ ــي الـ فــــي مـــنـــاطـــق فــ
األمني  الــجــهــاز  مــع  اصــطــدم  بعدما  العمل 
الذي يكاد يسيطر فنيا على كافة نشاطات 
حدة للشؤون 

ّ
الوزارة. وذكر مكتب األمم املت

اإلنــســانــيــة )أوتـــشـــا(، فــي أحـــد تــقــاريــره، أن 
تــواجــد املنظمات اإلنــســانــيــة مــتــواضــع في 
مدينة عدن وباقي املدن الجنوبية عموما، 
بسبب الوضع األمني املقلق، والذي تحّسن 
ــمــِئــن. تجدر 

َ
مــؤخــرًا إل أنــه مــا زال غير مــط

اإلشــارة إلى أن الكثير من عمليات اإلغاثة 
فـــي تــلــك املـــنـــاطـــق حــالــيــا هـــي تــحــت ادارة 
مقرًا  مــن جيبوتي  اتــخــذت  الــتــي  املنظمات 
إلدارة عــمــلــيــاتــهــا وتــخــزيــن ســلــع اإلغـــاثـــة، 
بسبب غياب األمــن على الطرق املؤدية من 
عدن نحو املناطق املتأثرة كثيرًا من الحرب.

ــــالزم  ــفــــوق والــــنــــجــــاح يـ ــتــ ــاجــــس الــ هــ
 
ّ
 بــعــضــنــا يــظــن

ّ
الــكــثــيــريــن مــنــا. ولـــعـــل

مثاليا  يــكــون  أن  بـــّد  ل  طريقهما   
ّ
أن

ــة حــتــى  ــبـ ــائـ ــه شـ ــامـــل ل تـــشـــوبـ ــكـ ــالـ بـ
يتطرف في ذلــك إلــى مستوى يضّره 
بــالــذات، كونه ينسلخ عن واقعه  هو 
ل  متخيل  واقـــع  باتجاه  الجتماعي 
وجــــود لــــه. عــلــى هــــذا األســـــاس يــقــدم 
مـــوقـــع »ســبــيــريــت ســـايـــنـــس« قــائــمــة 
بستة أمور ل بّد من تذّكرها في حال 
يكفي،  بما  لست جيدًا  نفسك  ظننت 

كاآلتي:
الكمال:  الــحــيــاة حــول  تتمحور  1- ل 
بدًل من السعي إلى الكمال اسع إلى 
بالحياة  تتمتع  أن  يــجــب  الــســعــادة. 

وتقّدر ما تملك. كن نفسك.
الوضع،  كــان  املسيطر: مهما  أنــت   -2
السيطرة  تملك  ـــك 

ّ
أن تتذكر  أن  عليك 

عــلــيــه. فــي أّي لــحــظــة عــلــيــك أن تملك 
الــقــوة لتقف وتــرفــع صــوتــك بالقول: 
»لــيــســت هـــذه نــهــايــة قــصــتــي«. لست 
ك قادر 

ّ
قادرًا على توقع املستقبل، لكن

على بــذل الجهد في الوقت الحاضر 
من أجل بناء مستقبل أفضل.

 في عملية 
ً
3- يمكنك أن تجري تبديال

التفكير الخاصة بك: ببساطة، يمكنك 
ذلــك. ليس هناك ما يقف في طريقك 
الـــذي  بــاألســلــوب  تــفــكــر  أن  أردت  إذا 
تـــريـــده. يــمــكــنــك أن تــســتــبــدل األفــكــار 
السلبية أو األوضاع السيئة بتفكير 
أكثر إيجابية. وهو ما سيساعدك في 

الــتــعــامــل مــع املــشــاكــل الــتــي تواجهك 
بشكل جيد.

4- الــجــمــيــع يــرتــكــب األخـــطـــاء: يــقــول 
ألبرت أينشتاين: »من لم يرتكب خطأ 
في حياته، لم يحاول أن يصنع شيئا 

جديدًا«. 
ليس مهما أبدًا إذا ارتكبت أخطاء ما 
 في 

ً
دمــت  تتعلم منها. ل أحــد كامال

 األمور 
ّ

هذا العالم إلى حّد إنجاز كل
 ما أنت 

ّ
بال خطأ واحد فيها. جرب كل

قـــادر عــلــى تــجــربــتــه، وأجــــِر الــتــجــارب 
في  فالعبرة  إجراؤها،  بإمكانك  التي 

الخواتيم.
 
ّ
5- اســتــثــمــر فـــي ذاتـــــك: هـــل تــعــتــبــر أن
جلد الذات على خطأ ارتكبته سيؤدي 
إلـــى تــحــســن الــوضــع الــــذي أنـــت فيه؟ 
لـــن يــــؤدي ذلــــك إلــــى أّي تغيير  طــبــعــا 
إيجابي، بل عليك بدًل منه أن تستثمر 
فــي نفسك. عامل نفسك جــيــدًا، وأحــب 
نفسك. احتفل بنجاحك، وأخبر نفسك 
بقيمة ما حققته. أما في حال فشلت، 
فال تبالغ في رّد فعلك، بل استفد من 

أخطائك من أجل النجاح.
بيل غيتس:  يقول  املــقــارنــة:  6- تجنب 
»ل تـــقـــارن نــفــســك بـــــأّي شــخــص آخــر 
ك تهن 

ّ
العالم. حن تفعل ذلك فإن في 

نــفــســك«. عــلــى هـــذا األســــاس، عليك أن 
تــبــتــكــر مــفــهــومــك الــــخــــاص لــلــنــجــاح، 
نسبي   شيء 

ّ
فكل والفشل.  والسعادة، 

في هذا العالم.
)العربي الجديد(

عندما تظّن أنّك لست 
جيدًا بما يكفي

أسئلة3
إلى

■ كيف تقيّم أداء الحكومة الحالية والرئيس أشرف غني 
في ظّل الفساد؟

تعّد أفغانستان على رأس قائمة الدول لناحية الفساد، ما أّدى إلى خسارتها 
أمواًل كثيرة على مدى العقد املاضي، وبعد سقوط حركة طالبان. في الوقت 
كابول غير معّبدة. وباتت قضية نهب  العاصمة  زالــت شــوارع  ما  الحالي، 
مصرف كابول معروفة، وكشفت التحقيقات أن أسرة الرئيس السابق حامد 

كرزاي نهبت أكثر من 900 مليون دولر، باعتراف الحكومة.
ووعد الرئيس األفغاني، خالل حملته النتخابية، بالقضاء على الفساد. لكن 
أن  يبدو  السابقن،  منافسيه  من  الوطنية  الوحدة  لتشكيل حكومة  نتيجة 
أحــرزت بعض  قد  كانت  وإن  كثيرًا،  تعثرت  قد  الفساد  القضاء على  عملية 

التقدم.

■ ما رأيك في إنشاء المحكمة الخاصة بالفساد؟

ــرار إقــالــة  ــخــذتــهــا الــحــكــومــة األفــغــانــيــة، عــلــى غــ
ّ
الــخــطــوات األخـــيـــرة الــتــي ات

الخاصة،  املحكمة  وإنشاء  آخرين،  واعتقال  الفساد،  خلفية  على  مسؤولن 
إليها، لقت تقديرًا من قبل  الجيش والحكومة  املسؤولن في  وإحالة كبار 
املواطنن وحتى األوساط السياسية واإلعالمية. إل أن العملّية بطيئة نظرًا 
الــبــالد. مع ذلــك، يعّد إنشاء املحكمة خطوة  إلــى حجم الفساد املــوجــود في 

رائعة.

■ هل يسعى البعض إلى التصّدي لمحاربة الفساد؟

 عددًا من أمــراء الحرب الذين يسيطرون على مناصب رفيعة في 
ّ
طبعا، فإن

أنفسهم.  على  يخشون  ألنهم  الفساد  محاربة  لعملية  يتصّدون  الحكومة، 
ر العملّية.

ّ
وهذا أحد أسباب تعث

الرئيس  أعلن  أفغانستان،  في  سابقة  تعّد  خطوة  في 
وزارة  في  مسؤولين  ثالثة  إحالة  غني  أشرف  محمد 
خلفية  على  العليا  المحكمة  إلى  سابقًا  الداخلية 
محكمة  استحدثت  قد  الحكومة  وكانت  الفساد. 
هذا  في  الفساد.  في  الضالعين  لمحاكمة  خاصة 
والناشط  اإلعالمي  الجديد«  »العربي  حاورت  السياق، 

االجتماعي عالم زيب خان.

عالم زيب 
خان

إعداد صبغة اهلل صابر

الرجل 
األخضر 

)جون 
ماكدوغال/ 

فرانس برس(
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