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يــخــرجــون مــن مــكــان عملهم ويــنــظــرون إلى 
ـــفـــي مصلحة 

ّ
الـــخـــلـــف. هــــذا هـــو حــــال مـــوظ

األمن  مسؤولة  بحسب  السويدّية،  الهجرة 
فــيــهــا، هيلينا لــيــز، خـــال حــديــثــهــا عــن »ســــوء بيئة 
ــضــح من 

ّ
العمل مــع طالبي الــلــجــوء« فــي بــلــدهــا. ويــت

ــفــن فــي مصلحة الــهــجــرة وجــود 
ّ
ظـــروف عــمــل املــوظ

زة وغــيــرهــا« وفقًا 
ّ
»تــهــديــدات بالقتل وعـــبـــارات مــقــز

فــي«.  تــي  »إس  الرسمية  للقناة  الــتــي صــّرحــت  لليز، 
 »الـــزيـــادة فــي عـــدد طــالــبــي الــلــجــوء دفعت 

ّ
وتــقــول إن

املــســؤولــن إلـــى رفـــض بــعــض الــطــلــبــات، مــا أدى إلــى 
تـــهـــديـــد مـــوظـــفـــن فــــي مــجــلــس الـــهـــجـــرة بـــالـــقـــتـــل، أو 

تعّرضهم إلى مضايقات«.
ومــــع بـــدايـــة عــــام 2015، شــــــّددت الـــســـويـــد الــقــوانــن 
قة بمنح اللجوء، ورفضت اآلالف، ما أشاع جوًا 

ّ
املتعل

جوء على قائمة 
ّ
محبطًا بن عدد كبير من طالبي الل

ــظــهــر األرقـــــام الـــصـــادرة عـــن »مصلحة 
ُ
االنـــتـــظـــار. وت

الــتــهــديــدات واملضايقات.  ــادة فــي نسبة  الــهــجــرة« زيـ
أيلول  الــفــتــرة مــا بــن األّول مــن سبتمبر/  وســّجــلــت 
في عام 2015 و31 أغسطس/ آب في عام 2016، نحو 
ألفي حادثة في مصلحة الهجرة، بينها 279 تهديدًا 
ــادرًا عــن طــالــبــي الــلــجــوء بــحــق مــوظــفــي مصلحة  صــ
الهجرة، و27 تهديدًا بحق املوظفن من آخرين، و237 

ف كمضايقات بحق املوظفن. 
ّ
حادثة تصن

ــام الـــصـــادرة فــي عـــام 2016 إلـــى زيـــادة  ــ ــشــيــر األرقـ
ُ
وت

 موظفي 
ّ

كبيرة في نسبة التحّرش واالعتداءات بحق
ويجري  معها.  املتعاونة  والــوكــاالت  الهجرة  مكتب 
الحديث عن وسائل عدة، من بينها وسائل التواصل 
االجــتــمــاعــي، إضـــافـــة إلـــى مــكــاملــات هــاتــفــيــة صامتة 
خارج ساعات العمل. وتكشف مديرة قسم التواصل 
الصحافي في مصلحة الهجرة، هنا دافيدسون، أنه 
الــحــوادث على أســاس خطورتها،  »يــجــري تصنيف 
أن هدفها  يــبــدو  الــتــي  الساخنة  تلك  أخــص  وبشكل 
إلى  وقــد وصلت  الــخــوف،  لنشر  والتحرش  التهديد 

618 حالة مضايقة وتحّرش«. 
 حــدة 

ّ
ــل ــ ــــرى، ال يـــبـــدو الـــعـــام الــحــالــي أقـ مـــن جـــهـــٍة أخــ

 »الخوف 
ّ
أن السابقن. ويتبّن  العامن  باملقارنة مع 

يــدفــع املــوظــفــن لــالــتــفــات إلــــى الــخــلــف حــتــى داخـــل 
املكاتب، خشية أن يكون أحدهم يختبئ في مكان ما، 
ما  بحسب  ومبطنة«،  مباشرة  تــهــديــدات  تلقي  بعد 
ينقل تلفزيون السويد »إس تي في« عن ليز. وشهدت 
يوليو/  مــن  األول  بــن  مــا  الصيف، خصوصًا  أشهر 
تــهــديــدًا   25 املـــاضـــيـــن،  آب  أغـــســـطـــس/  و31  ــمـــوز  تـ
خــطــيــرًا بــحــق املــوظــفــن. كــذلــك، شــهــدت هـــذه الــفــتــرة 
الــلــجــوء بستة موظفن  اتــصــااًل مــبــاشــرًا مــن طالبي 
في بيوتهم، وكان لـ 12 حادثة »نتائج نفسية كبيرة 

فن«. 
ّ
بحق املوظ

ويـــشـــيـــر املــــديــــر اإلقـــلـــيـــمـــي ملــكــتــب اســـتـــوكـــهـــولـــم فــي 
»يجري  أنــه  إلــى  رودان،  ماغنوس  الهجرة،  مصلحة 
إبـــــاغ الـــشـــرطـــة بــــالــــحــــوادث. وفــــي بــعــض األحـــيـــان، 
املحلية لإلباغ  الشرطة  املوظف نفسه مع  يتواصل 

نا نحن، كمصلحة هجرة، من يتابع 
ّ
عن الحوادث. لكن

هذه القضايا مع الشرطة«. 
ــى »زيـــــــادة مــلــحــوظــة في  مـــن جــهــتــهــا، تــشــيــر لــيــز إلــ
ــل  ــائـ ــريــــق وسـ ــــن طــ ــفــــن عـ ــ

ّ
ــوظ  املــ

ّ
ــق ــديــــدات بــــحــ ــهــ ــتــ الــ

التواصل االجتماعي، أو من خال اتصاالت هاتفية 
 بعض طالبي اللجوء يبحثون عن 

ّ
ليلية«. ويظهر أن

فن املسؤولن عن ملفاتهم على وسائل 
ّ
أسماء املوظ

كأصدقاء،  قبولهم  ويطلبون  االجتماعي،  التواصل 
ــي الــثــقــافــة  ــ ويـــبـــعـــثـــون إلـــيـــهـــم بـــرســـائـــل خــــاصــــة. وفـ
التهديدات  ؤخذ 

ُ
ت السويدية واإلسكندنافية عمومًا، 

نة للموظفن، ولو إيحاء، أو العبارات العدوانية، 
ّ
املبط

على محمل الجد، وتعّد »تهديدًا«. 
ظ بعبارات معينة، أو 

ّ
وفي بعض األحيان، يؤدي التلف

استخدام نبرة ما اعتاد عليها الشخص في مجتمعه 
األصلي، إلى تصنيفه في خانة التهديد أيضًا، وقد 
قّدم شكاوى بحق 

ُ
يصل األمر إلى الشرطة. وكثيرًا ما ت

هم »يمازحون املوظفن«. 
ّ
وا أن

ّ
الجئن ومهاجرين ظن

وشهدت السويد صدمة إثر مقتل سويدية من أصل 
لبناني تــدعــى ألــكــســنــدرا بــيــار مــزهــر )22 عــامــًا( في 
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي فــي عـــام 2016،  بــعــد طعنها 
في مكان عملها في معسكر لاجئن القاصرين. في 
هذا السياق، باتت التهديدات تؤخذ جديًا في املراكز 

التابعة ملصلحة الهجرة واللجوء السويدي.
فيها توخي 

ّ
إلى ذلك، طلبت مصلحة الهجرة من موظ

ال  »حتى  االجتماعي،  التواصل  وسائل  على  الحذر 
يــصــبــحــوا عــرضــة لــلــتــهــديــد، وبــالــتــالــي ينبغي عــدم 

التواصل مع طالبي اللجوء«. ويعزو املدير اإلقليمي 
فــي مصلحة الــهــجــرة، أغــنــوس روديـــن، هــذه الــزيــادة 
فــي اإلبــــاغ عــن الــعــنــف والــتــهــديــد إلـــى زيــــادة أعـــداد 
املوظفن »بعد قدوم أعداد هائلة من طالبي اللجوء 
خال العامن املاضين«. وتذكر مصلحة الهجرة أن 
»مؤشر تهديد املوظفن هو األعلى منذ عام 2013، إذ 

ف«.  
ّ
 مائة موظ

ّ
كانت نسبة التهديدات 1.2 لكل

وزادت املــضــايــقــات فـــي الــفــتــرة نــفــســهــا بــمــعــّدل 13 
فـــي عــــام 2016.  ــائـــة  املـ فـــي  إلــــى 2.7  ضــعــفــًا مـــن 0.2 
وتقول مسؤولة املكتب الصحافي في املصلحة، هنا 
الــحــوادث واألخــطــاء يصّب  دافيدسون، إن »تسجيل 
فن«. وبحسب 

ّ
في مصلحة تحسن بيئة عمل املوظ

األرقام الصادرة منذ صيف عام 2015 وحتى صيف 
العام املاضي، يتبّن أن املصلحة سجلت 65 تصرفًا 
طالبو  ورفــض  أمنّيًا،   

ً
تدخا استدعى  تهديدًا  حمل 

الــلــجــوء مـــغـــادرة املــكــاتــب بــعــدمــا طــلــب مــنــهــم ذلـــك، 
املكاتب  فــي  عنيفًا  62 شــجــارًا  إلـــى تسجيل  إضــافــة 
مجهول  تخريبًا  و60  أنفسهم،  الــلــجــوء  طالبي  بــن 
بأنفسهم  األذى  بإلحاق  37 شخصًا  وقيام  املــصــدر، 
بهدف التأثير على املوظفن السويدين، إضافة إلى 
24 اعتداء جسدّيًا على املوظفن، و22 حادثة تشغيل 
إنذارات كاذبة بوجود حرائق أو حاالت طوارئ، و19 
تظاهرة طارئة وفورية في مكاتب املصلحة من قبل 
طالبي اللجوء، إضافة إلى افتعال 19 حريقًا. كذلك، 
أقدم 18 طالب لجوء على محاولة االنتحار. من هنا، 

يشعر املوظفون بأن عليهم توخي الحذر. 

مجتمع
ه   دعــوة سوف توجَّ

ّ
قال رئيس بعثة االتحاد األوروبــي إلى تركيا، السفير كريستيان بيرغر، إن

إلى دول االتحاد األوروبي لاجتماع من أجل مناقشة تسديد الدفعة الثانية من املبلغ الذي تعّهد 
الاجئن  لرعاية شــؤون  عــام 2018،  نهاية  قبل  التركية  الحكومة  إلــى  بدفعه  األوروبـــي  االتــحــاد 
 
ّ
الــســوريــن املقيمن على أراضــيــهــا. وأوضـــح بيرغر فــي تصريح ملــراســل وكــالــة »األنـــاضـــول« أن
ذها 

ّ
املشاريع التعليمية والصحية التي تستهدف هؤالء الاجئن هي من أهّم املشاريع التي تنف

)األناضول( تركيا واالتحاد األوروبي معًا. 

نجح علماء في تطوير نوع جديد من األجسام املضادة قادر على مهاجمة 99 في املائة من ساالت 
الفيروس املسبب لنقص املناعة املكتسبة، اإليــدز. وقد أجريت االختبارات على 24 قــردًا حصلت 
ل أّي إصابة بعد حقنها  سجَّ

ُ
على املضاد الثاثي املطّور، فاستطاعت كلها التصدي لإليدز ولم ت

بالفيروس. ومن املتوقع أن تبدأ التجارب على البشر في العام املقبل، للوقوف على قدرة العاج 
 الجسم البشري يواجه صعوبة في محاربة اإليدز، 

ّ
الجديد على منع العدوى أو العاج. ُيذكر أن

)قنا( نظرًا إلى قدرة الفيروس الفائقة على التطّور وتغيير شكله. 

تطوير مضادات تقضي على 99% من سالالت اإليدزدفعة ثانية لدعم الالجئين السوريين في تركيا

ــي الـــــصـــــورة، الــبــلــد  تــجــهــل الـــطـــفـــلـــة الــــســــوريــــة فــ
تكبر،  عندما  الــذي ستحمل جنسيته  األوروبـــي 
 أم ال. هي سعيدة 

ً
وإن كــان ذلــك سيحصل فعال

في  ولعائلتها،  لــهــا  إيــطــالــيــا  باستقبال  فحسب 
مبادرة نادرة تحمي بعض املهاجرين من مصير 
ـــوارب الــبــحــر األبــيــض املــتــوســط، في  املـــوت فــي قـ
ــــي.  ــي االتـــحـــاد األوروبـ رحــلــة هــروبــهــم إلـــى أراضــ

اإلنسانية  االحتياجات   
ّ

كل أقــوى من  فالسياسة 
 ما قدمته، 

ّ
في هذا العالم، وأوروبا بالرغم من كل

ال تشذ عن القاعدة.
ُيــظــهــر تــقــريــر ملــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة أّن االتــحــاد 
األوروبــــــــي بـــدولـــه ومـــؤســـســـاتـــه فــشــل فـــي الـــوفـــاء 
توزيع  بإعادة  التي قطعها على نفسه  بااللتزامات 
ــتـــواجـــدون فـــي الــيــونــان  ــــف طـــالـــب لـــجـــوء، يـ 160 أل

ــدول خـــالل عــامــن. وكــانــت  ــ وإيــطــالــيــا عــلــى بــاقــي ال
املفوضية قد قررت عام 2015 إعــادة توزيع العدد 
املذكور خالل مدة عامن يفترض أن تنتهي اليوم 
الثالثاء بحسب وكالة »آكي« لكّن »االتحاد األوروبي 
 في إعادة توزيع 28.7 في املائة منهم«.

ّ
لم ينجح إال

تشير املــنــظــمــة إلـــى أّن مــالــطــا وفــنــلــنــدا وإيــرلــنــدا 
هــي الــبــلــدان الــتــي اســتــضــافــت الــعــدد األكــبــر من 

ــادة تــوزيــعــهــم. وال يأخذ  األشــخــاص املــطــلــوب إعـ
األشخاص  الحسبان  في  التوزيع  إعــادة  برنامج 
أخــرى وحصلوا  أوروبية  بلدان  إلى  الذين دخلوا 
على حق اللجوء فيها، باعتبار أّن هدفه كان في 
اليونان وإيطاليا،  األساس تخفيف الضغط على 
بسبب  للضغط  تعرضتا  اللتان  الــدولــتــان  وهما 
تدفق أعداد هائلة من طالبي اللجوء واملهاجرين.

الثالثاء 26  سبتمبر/ أيلول   2017 م  6 محرّم 1439 هـ  ¶  العدد 1121  السنة الرابعة
Tuesday 26 September 2017

)أندرياس سوالرو/ فرانس برس(



بالطبع  الرابع.  امليالدي  القرن  في  املسيحية 
عــرفــت تــلــك املــرحــلــة ومـــا تبعها انــشــقــاق في 
الكنيسة، وعقدت العديد من املجامع من أجل 
رأب الصدع بني مكوناتها، وهو ما لم يتحقق 
إلــى اآلن، وصــواًل إلــى قيام كنيستني شرقية 
 منهما قراءته للكتاب املقدس 

ّ
وغربية، ولكل

السيد  نــوع طبيعة  مــن  األســاســيــة  والعقائد 
املـــســـيـــح اإلنـــســـانـــيـــة واأللــــوهــــيــــة والـــطـــقـــوس 
الكنسية وجملة الالهوت وما يرتبط به من 

علوم كنسية.
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى ظــهــور  املـــرحـــلـــة  إذًا، عـــرفـــت 
اإلســــالم هـــذا االنــشــطــار الــــذي أطــــاح بــوحــدة 
الكنيسة واملؤمنني بها. لكن هذا لم يقد إلى 
زعزعة الثقل املسيحي السياسي واملجتمعي 
العقائد  التي ورثــت  الراجح  ووزن املسيحية 
على  أجنحتها  طــاملــا بسطت  الــتــي  الــوثــنــيــة 
هـــذه الـــربـــوع. قـــد يــفــســر هـــذا الـــوضـــع ســرعــة 
انـــتـــصـــار الـــفـــاتـــحـــني الــــعــــرب املــســلــمــني عــلــى 
اإلمبراطورية البيزنطية وخصمها التاريخي 
 في 

ّ
 اإلسالم ظل

ّ
اإلمبراطورية الفارسية. لكن

غضون املرحلة التي عرفت الدولتني األموية 
والعباسية في أطوارها املختلفة دين األقلية 
احتفظت  بينما  واملهيمنة،  الفاتحة  العربية 
 األقــطــار الــتــي طاولتها 

ّ
قبائل كــبــرى فــي كــل

الــفــتــوحــات بــديــانــاتــهــا املــســيــحــيــة وغــيــرهــا 
ما  الفاتحني  ومواثيق  عهود  على  وحصلت 
وشعائرهم  عباداتهم  ممارسة  للناس  أتــاح 
الـــديـــنـــيـــة وإقــــامــــة الـــصـــلـــوات فــــي كــنــائــســهــم 
املسيحية.  للتعاليم  تبعًا  القضاء  وممارسة 
 الـــوجـــود املــســيــحــي وبــالــنــظــر إلــى 

ّ
ال شـــك أن

العمق الحضاري الذي يتمتع به كان بمثابة 
حاجة ماسة للعرب املسلمني في شتى أنواع 
الــعــلــوم واملــعــارف واألنــشــطــة، إذ كــان العرب 
فــي تلك املــراحــل املــبــكــرة ومــا زالـــوا متأثرين 
بالبداوة والبنية القبلية، بينما ُبنية الدولة 
ومبدأ العمران أو االجتماع البشري على حد 
وصف إبن خلدون يتطلب الكثير من العلوم 
واملـــهـــارات الــتــي كــان لــلــوجــود املسيحي باع 

طويل فيها.

حمالت صليبية
في عصر الدويالت التي رافقت انحالل الدولة 
الــعــبــاســيــة تـــعـــرض الــكــثــيــر مـــن املــســيــحــيــني 
الدينية  الــرحــابــة  وتقلصت  املــتــقــطــع،  للقمع 
يد  على  األوائــــل  الفاتحون  بها  تعامل  الــتــي 
قادة وأمراء وملوك كان همهم تكديس األموال 
املحسوبني عليهم  لبذخهم ولتوزيعها على 
ــم وســلــطــانــهــم،  ــهـ واملـــتـــحـــلـــقـــني حـــــول عـــروشـ
ونال املسيحيون الكثير من صنوف التمييز 

ومصادرة األموال والثروات، وهو ما لم ينج 
منه األثرياء والتجار املسلمون على أي حال. 
 ذلــك حــدث فــي فــتــرات عــارضــة كانت 

ّ
املهم أن

بعدها تعود األمور إلى سيرتها األولى بعد 
رحيل الحكام املستبدين هؤالء.

 الــحــدث املــحــوري األخــطــر الـــذي شهدته 
ّ
لــكــن

الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى يــبــقــى دون مـــنـــازع في 
مـــا خـــص الــــوجــــود املــســيــحــي هـــي الـــحـــروب 
الــصــلــيــبــيــة، أو حــمــالت الــفــرنــجــة كــمــا أطــلــق 
ــة املــــــؤرخــــــون الـــــعـــــرب، رافـــعـــني  ــدقــ عـــلـــيـــهـــا بــ
عــنــهــا ســـمـــة الـــصـــلـــيـــب الــــــذي يـــعـــرفـــونـــه مــن 
ــتــــي عــــاشــــت فــــي كــنــف  ــــالل الـــجـــمـــاعـــات الــ خــ
ــزءًا مـــن نسيج  ــ الـــــدول اإلســـالمـــيـــة وكـــانـــت جـ
ــقـــرى واألصـــنـــاف أو املــهــن وحــركــة  املــــدن والـ
األســـــــواق. الـــحـــروب الــصــلــيــبــيــة الــتــي رفــعــت 
بتعريض  فقط  تكتف  لــم  شــعــارهــا  الصليب 
هذا الوجود ملذابح انتقامية وحمالت إبادة 
عــلــى أيـــــدي هـــــؤالء الــــغــــزاة، بـــل زعـــزعـــت من 
التماسك االجتماعي العربي في الدول التي 
استهدفتها الحمالت، وهي ممتدة باملناسبة 
شرقًا  القسطنطينية  حتى  غربًا  تونس  مــن 

وما بينهما من مدن وعمران.

السلطنة 
الدولة العثمانية التي ورثت املمالك الصغيرة 
والدول الضعيفة وكدولة إمبراطورية ضمت 
الكثير من األقليات اإلثنية والدينية على حد 
سواء. وقد استوعبت الكثيرين بفعل التأثر 
التقليدية.  اإلســالمــيــة  التاريخية  بالتجربة 
سبق  ملــا  يخضعون  املسيحيون  ظــل  وعليه 
وخـــضـــعـــوا لـــه مـــن تــمــيــيــز نــســبــي يــعــبــر عن 
نفسه في النظام امللي الحقًا، وفلسفة السلطة 
ورســومــهــا عــلــى نــحــو اإلجـــمـــال بــاعــتــبــارهــا 
 مــثــل هــذا 

ّ
ســلــطــة إســالمــيــة. ومـــن املــعــلــوم أن

ــقـــرون  ــوال الـ ــ ــالـــه طــ الــــوضــــع اســـتـــمـــر عـــلـــى حـ
األولـــى مــن عهد هــذه اإلمــبــراطــوريــة. وبفعل 
ثمرة  إلــى  الــدولــة  تلك  تحولت  شيخوختها 
دانية للقطاف من جانب العالم الغربي الذي 
أوغل في ثورته الصناعية، وبات في حاجة 
قصوى إلى أسواق لتصريف منتجاته وأيٍد 
استراتيجية.  أولــيــة ومـــواقـــع  ــواد  عــامــلــة ومــ
وبالنظر إلى تخلفها في مجاالت املؤسسات 
الــدســتــوريــة والــتــعــلــيــم والــجــيــش ومختلف 
الــبــالد،  وإدارة  والـــزراعـــة  والتصنيع  الــعــلــوم 
باملسألة  تختصر  العثمانية  الـــدولـــة  بــاتــت 
ــل أوروبــــــــا املـــريـــض،  ــ الـــشـــرقـــيـــة بـــمـــا هــــي رجـ
الــذي لــم يعد لديه الــقــدرة على رفــض قائمة 
ملى عليه من 

ُ
املطالب -الشروط التي كانت ت

ممثلة  التقليدية  األوروبـــي  االستعمار  دول 

زهير هواري

األوصـــــــــــــــــاف الــــــتــــــي تــــــــتــــــــردد فـــي 
ــنـــدوات  األبـــحـــاث واملـــؤتـــمـــرات والـ
الــتــي تــعــقــد فـــي بــعــض الــعــواصــم 
ــة بـــمـــا فــيــهــا الــفــاتــيــكــان  ــيـ ــاملـ ــعـ الـــعـــربـــيـــة والـ
الــوجــود املسيحي في  إلــى مسألة  وتــتــطــرق 
املعلن«  »املــوت  العربية تتراوح بني:  املنطقة 
و»التراجع« و»الرحيل« و»الهجرة الجماعية 
 
َ
تقود جميعا القسرية« وغيرها من عبارات 
إلـــى املــعــنــى نــفــســه، بــمــا هـــي حــالــة مـــن شبه 
االضمحالل للوجود املسيحي على الصعيد 
املــجــتــمــعــي فـــي املــنــطــقــة. مـــا يـــدفـــع الــبــعــض 
إلـــى رفـــع الــصــوت فــي مــطــالــبــة قــــادة وحــكــام 
الــتــي من  الــظــاهــرة  إلـــى هـــذه  للتنبه  املنطقة 
ــأن اســـتـــمـــرارهـــا أن تـــقـــود إلــــى وأد حــريــة  شــ
الديني  والتنوع  التعددية  وإلغاء  املعتقدات 
ــــذي طـــاملـــا عــاشــتــه  والـــعـــقـــائـــدي والــثــقــافــي الـ
التي شهدت  والـــدول  العربية عمومًا،  الــدول 
التي  األنــواع  وتشهد اضطرابًا سياسيًا من 
والعراق وسورية  ولبنان  تشهدها فلسطني 

ومصر، واألردن إلى حٍد ما، خصوصًا.
ــــروز  ــع بـ ــ الــــكــــثــــيــــرون يــــربــــطــــون هــــــذا املـــــــآل مـ
الدينية  التنظيمات  وانتشار  نشوء  ظــاهــرة 
والـــتـــكـــفـــيـــريـــة ومـــمـــارســـتـــهـــا اإلرهـــــــــاب نــحــو 
املغايرين عقائديًا لها من مسيحيني وصابئة 
ــراع املــذهــبــي  ــديــــني، نــاهــيــك عـــن الــــصــ ــزيــ وأيــ
السني الشيعي الــذي يحتدم في العديد من 
املناخات  مــن  والـــذي يغذي ويتغذى  الـــدول، 
التي تعيشها املنطقة منذ ما ال يقل عن عدة 
عقود، إن لم نقل أكثر، ربطًا بهزيمة املشروع 
الــقــومــي الــعــربــي فــي حـــرب الــعــام 1967 على 
اإلسالمية  الــثــورة  وانتصار  التحديد،  وجــه 
اإليـــرانـــيـــة ومـــحـــاوالت تــصــديــرهــا، والــحــرب 
الثانية  الخليج  وحــرب  اإليرانية   - العراقية 
ــــالل األمـــيـــركـــي  ــتـ ــ وصــــــــواًل إلـــــى مـــفـــصـــل االحـ
للعراق في العام 2003 وما تاله من مذهبيات 

باتت تهدد بتفكيك الكيانات القائمة.

مذاهب
 دولة من الدول 

ّ
قبل البدء برصد أوضــاع كل

ــد مــــن مــقــدمــة   عـــلـــى حـــــدة ال بــ
ّ

املـــــذكـــــورة كـــــل
تــاريــخــيــة حـــول الـــوجـــود املــســيــحــي فــي هــذه 
املــنــطــقــة، فـــاملـــعـــروف أن هــــذا الـــوجـــود يــعــود 
إلـــى مــا قــبــل ظــهــور اإلســـــالم، أي أنـــه يرتبط 
ــا عــانــتــه  ــ ــيـــح واملـــســـيـــحـــيـــة ومــ ــهـــور املـــسـ بـــظـ
الــكــنــيــســة واملـــؤمـــنـــون بــتــعــالــيــمــه وتــالمــذتــه 
اآلباء والرهبان املؤسسون من قمع ومطاردة 
إلى  الرومانية  اإلمبراطورية  أن تتحول  قبل 

محنة طارئة 
أم اختفاء قسري؟

مّر المسيحيون العرب خالل تاريخهم الممتد أكثر من ألفي عام بأزمات وجودية 
تتجدد  هجرتهم  أخرى.  مناطق  باتجاه  الفرار  إلى  منهم  كثيرًا  دفعت  عدة، 

اليوم ويشهد عليها تناقص أعدادهم المستمر في المشرق

األزمات في ليبيا ال 
تنتهي، فمع كّل يوم 

جديد أزمة جديدة، 
لكّن المتفق عليه بين 

الليبيين أّن أسبابها كلّها 
تعود إلى الحروب الجارية 

منذ سنوات. العنوسة 
بين الفتيات الليبيات 

واحدة من هذه األزمات 
المرتبطة

العنوسة وجه غير معلن للحرب في ليبيا

عرفت المرحلة 
السابقة لظهور اإلسالم 

انشطارًا أطاح بوحدة 
الكنيسة

حافظ المسيحيون 
على حضورهم في 

مختلف القطاعات

يدفع كّل ليبي يريد الزواج 
من ليبية مبلغ 37 دوالرًا 

أميركيًا

اآلالم التي تعكسها 
أحاديث بعض الفتيات 

تكشف عن معاناة كبيرة

1819
مجتمع

طرابلس ـ عبد اهلل الشريف

ــاع مــعــدالتــهــا بـــني الــفــتــيــات  ــفــ الــعــنــوســة وارتــ
ليبيا، وقد  فــي  للحرب  املخفية  الــوجــوه  أحــد 
ساهمت تقاليد املجتمع املحافظ في تغييبها 
عــن األنــظــار. كــذلــك، تخلو الــســاحــات العلمية 
عن  بالكشف  تضطلع  دراســـة  أّي  مــن  نفسها 
هــــذه األزمــــــة. وبــاســتــثــنــاء إشـــــارة فـــي دراســــة 
لـــأكـــاديـــمـــي األردنـــــــي إســمــاعــيــل الــــزيــــود عن 
الــعــنــوســة فـــي الــعــالــم الــعــربــي أصـــدرهـــا عــام 
2010 لم يتطرق أّي باحث أو جهة متخصصة 
اإلعالمية  الــتــقــاريــر  ليبيا.  فــي  العنوسة  إلــى 
ــة الــزيــود  غالبًا مــا تستقي أرقــامــهــا مــن دراسـ
تلك، وتصل فيها نسبة العنوسة إلى 30 في 

املائة من اإلناث أي 300 ألف عانس تقريبًا.
 الحرب املستمرة التي راح ضحيتها آالف 

ّ
لكن

السنوات املاضية ضاعفت  الشبان على مدار 
 تأكيد هذه النسبة في أعقاب عام 2010. 

ّ
بكل

ــرارات مــســؤولــي ســلــطــات ليبيا  ــ قــ  
ّ
ويـــبـــدو أن

الجدد بإنشاء »صندوق دعم الــزواج« يعكس 

إلــى تفاقم هــذه الظاهرة، ولــو بشكل  تنبههم 
غير مباشر.

ــامـــج الـــلـــيـــبـــي لـــإدمـــاج  ــبـــرنـ بــحــســب مـــديـــر الـ
والــتــنــمــيــة بـــــوزارة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة في 
البرغثي  إبراهيم  السابقة،  املؤقتة  الحكومة 
 الحكومة أصدرت عام 2012 قرارًا رسميًا 

ّ
فإن

مالية  بذمة  للبرنامج  تابع  صندوق  بإنشاء 
 األمــــــــوال الـــتـــي صـــرفـــت لــــه لــم 

ّ
مــســتــقــلــة، لـــكـــن

تتجاوز بضعة آالف فقط. 
ــــي الــــجــــديــــد«:  ــربـ ــ ــعـ ــ »الـ ـــ ــ ــثــــي لـ ــبــــرغــ ــــول الــ ــقـ ــ يـ
ــان  ــنــــدوق بـــقـــي حـــبـــرًا عـــلـــى ورق وكــ »الــــصــ
الــحــد مــن تنامي  فــي  مــن املمكن أن يساهم 
العنوسة« التي ال تملك الوزارة حتى اليوم 
ــهــا كــمــا يــقــول. 

ّ
 لــحــل

ً
 لــهــا وال ســبــال

ً
تــمــويــال

يضيف: »كان قرار إنشاء الصندوق ولوائحه 
كــارثــيــًا، فــقــد اشــتــرطــت تــلــك الــلــوائــح حتى 
عــلــى الــجــهــات األهــلــيــة الــخــيــريــة التنسيق 
معه، وبذلك حّد من نشاط الخّيرين في هذا 
املــجــال بسبب توقف الــصــنــدوق عــن العمل 
أّي  أمـــام  عقبة  وتشريعاته  قوانينه  وبــقــاء 

ساٍع للخير«.
 حكومة البرملان أضافت تشريعًا 

ّ
يشار إلى أن

جــديــدًا إلـــى الــصــنــدوق تــمــثــل فــي ضــــرورة أن 
 ليبي يريد الزواج من ليبية 50 دينارًا 

ّ
يدفع كل

يريد  ليبي   
ّ

وكـــل أمــيــركــيــًا(،  دوالرًا   37( ليبيًا 

 2014 عـــام  نــهــايــة  ليبيا  فــجــر  قــتــال عملية 
لــيــصــل خــبــر وفــاتــه بــعــد ثــالثــة أيــــام. تقول 
ساملة: »انقلبت آمال ثورة فبراير إلى ذكرى 
حزينة لــدّي فقد كان من املقرر أن نتزوج«. 
بــأســى عن  تعبر عــن حزنها وهــي تتحدث 
فقدانها األمــل فــي الـــزواج: »تــقــدم بــي السن 
ومن الصعب أن يتقدم لخطبتي من يعوض 
عــلــّي ذكـــرى ابـــن عــمــي الـــذي كــانــت يكبرني 
بسنة واحدة، ومنذ الصغر اتفقت األسرتان 
 حــزنــهــا 

ّ
ــــى أن عـــلـــى تـــزويـــجـــنـــا« مـــشـــيـــرة إلـ

لو تزوجها غيره سيكون  مضاعف فحتى 
األمر صعبًا على األسرتني.

ــوام الــســبــعــة املــاضــيــة  ــ مــــرت لــيــبــيــا خــــالل األعــ
التحرير عام  بــحــروب ضـــروس، فمن حـــروب 
2011 إلى حروب مدينة أوباري عام 2013، إلى 
حرب فجر ليبيا نهاية عام 2014 التي تلتها 
حرب عملية الشروق مطلع عام 2014، ليصل 
اللواء  أطلقها  التي  الكرامة  عملية  إلــى  األمــر 
املتقاعد خليفة حفتر في شرق البالد منتصف 
العام نفسه والتي لم تضع أوزارها بعد. آالف 

الشبان راحــوا ضحية هــذه الــحــروب، وتشير 
اب. 

ّ
الــعــز من  أغلبهم   

ّ
أن إلــى  التقديرات  بعض 

وبالرغم من ذلك، فقد تضافرت أسباب أخرى 
الــظــروف  أبــرزهــا  الفتيات،  لتزيد مــن مــعــانــاة 
فكثير  كبير،  بشكل  تــدهــورت  التي  املعيشية 
من الشبان تعسر عليه الحصول على مأوى 
لــيــتــزوج فــيــه وربـــمـــا اضـــطـــره ذلـــك بــعــد طــول 

انتظار إلى ترك خطيبته.
مــن بنغازي  عــامــًا(   40( زكــيــة سليمان  تــؤكــد 
تــمــامــًا عن  ــــه عــاجــز 

ّ
أن  خطيبها صــارحــهــا 

ّ
أن

املستقبلية  ألسرته  العيش  مصاريف  توفير 
 عن توفير سكن إذا ما عزم على إتمام 

ً
فضال

الـــقـــرار بعد  ــزواج: »أبــلــغــنــي خطيبي بــهــذا  ــ الــ
ثــمــانــي ســـنـــوات مـــن خــطــبــتــنــا وبــعــدمــا عجز 
ه رفض 

ّ
عن الحصول على وظيفة«. تضيف أن

املنفذ  تعتبر  التي  املليشيات  إلــى  االنــضــمــام 
راتـــب شــهــري بعدما  الــوحــيــد للحصول على 
أبــواب التوظيف الرسمية في الجهات  أقفلت 
 ســنــهــا الــحــالــي 

ّ
الــحــكــومــيــة، وتــلــفــت إلــــى أن

يفقدها األمل في تكوين أسرة.

الزواج من أجنبية 5000 دينار )3700 دوالر(، 
أما األجنبي الــذي يريد الــزواج بليبية فعليه 
دوالر(«.   3200( ديــنــار   3000 مــبــلــغ  يــدفــع  أن 
 الحكومة عللت قرارها 

ّ
أن البرغثي إلى  يلفت 

 هــــذه الــضــريــبــة هـــي لــتــمــويــل الــصــنــدوق 
ّ
بــــأن

وإعادة إحيائه.
ــــب الـــرســـمـــي  ــانـ ــ ــــجـ ــدات الـ ــيــ ــقــ ــعــ ــدًا عــــــن تــ ــيــ ــعــ بــ
والسياسيني املشغولني بالحروب واملناصب، 
ــــث بــعــض  ــاديـ ــ الـــتـــي تــعــكــســهــا أحـ  اآلالم 

ّ
فــــــإن

الــفــتــيــات تــكــشــف عـــن مـــعـــانـــاة كـــبـــيـــرة. أحـــالم 
موسى )37 عــامــًا( مــا زالــت تأمل فــي خبر قد 
يــرجــع إلــيــهــا زوجــهــا املــفــقــود مــنــذ عـــام 2012. 
 زوجها الذي عقد 

ّ
تقول أحالم من مصراته إن

ليشارك  ذهــب   2012 عــام  مطلع  عليها  قــرانــه 
ه 

ّ
الثوار في تحرير مناطق بجنوب ليبيا لكن

لــم يــعــد بــعــد، فسجلته الـــدوائـــر الــرســمــيــة في 
 رفــاقــه لــم يــؤكــدوا 

ّ
عــــداد املــفــقــوديــن. تــؤكــد أن

وفاته أو بقاءه على قيد الحياة.
أما ساملة جنني )35 عامًا( من طرابلس فقد 
انضم خطيبها وهو ابن عمها إلى جبهات 

بفرنسا وبريطانيا وأملانيا والنمسا وصواًل 
إلى روسيا القيصرية.

ــراق األوروبــــــي  ــتـ ــان لـــالخـ ــوانـ ــنـ كــــان هـــنـــاك عـ
للدولة العثمانية أولهما هو حرية التجارة، 
بعدما  املسيحية  األقــلــيــات  حماية  والــثــانــي 
املستشري  الفساد  إلــى  السلطة  ضعف  أدى 
الــضــرائــب واإلتــــــاوات وعمليات  ومــضــاعــفــة 
البلص )ضرائب تفرض ملناسبات مختلفة( 
وتزعزع األمن وبروز التعديات التي طاولت 
مكونات  من  غيرهم  طاولت  كما  املسيحيني 
عقيدة  أبناء  ة 

ّ
الُسن فيهم  بمن  اإلمبراطورية 

الباب العالي.
امللل  نــظــام  بـــات  وبــعــدمــا  العثمانية  الـــدولـــة 
املــعــتــمــد فــيــهــا خــــارج الــعــصــر، اضـــطـــرت في 
منتصف الــقــرن الــتــاســع عــشــر إلـــى الــشــروع 
الخطوات اإلصالحية تحت وطــأة  إقـــرار  فــي 
ــا الــضــغــوط  ــهــ ثـــالثـــة عــــوامــــل مــجــتــمــعــة: أولــ
الـــتـــي مـــارســـتـــهـــا عــلــيــهــا الـــــــدول األوروبــــيــــة 
املواقف  تناقضات  باتت تعيش على  بعدما 
ــة، وتــقــلــصــت رقـــعـــة هــيــمــنــة الـــدولـــة  ــيــ الــــدولــ
الــهــزائــم  بفعل  هيبتها  وتـــداعـــت  العثمانية 
من جبهة  أكثر  على  بجيوشها  لحقت  التي 
ومـــيـــدان. الــثــانــي يــتــمــثــل فـــي الــتــحــدي الـــذي 
مصر  فــي  بــاشــا  علي  محمد  تجربة  أطلقته 
والشام ومشاريعها التحديثية على أنقاض 
الــســلــطــنــة الــعــثــمــانــيــة املــتــرهــلــة وبــلــغ حــدود 
تــهــديــدهــا كــيــانــهــا نــفــســه فـــي عــقــر داره. أمــا 
الــثــالــث فــكــان بــــروز الــتــوجــهــات اإلصــالحــيــة 
أنفسهم  السلطنة  متنوري  مــن  العديد  لــدى 
 اإلصالح 

ّ
الذين باتوا حاسمني تقريبًا في أن

ال مفر منه إذا شاءت هذه الدولة البقاء على 
حيز الوجود.

انهيار وانتداب
وهـــكـــذا تــكــرســت فـــي الــخــطــوط الــهــمــايــونــيــة 
ــاواة بني  مـــبـــادئ الــتــمــثــيــل الــســيــاســي واملــــســ
رعـــايـــا الــســلــطــنــة بــصــرف الــنــظــر عـــن مللهم 
أبـــواب املؤسسات  مــا يعني فتح  وأعــراقــهــم، 

ــــام  ــة أمـ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـــســـيـــاســـيـــة واإلداريـــــــــــــة والـ
املجتمع  منها  يتكون  التي  الفئات  مختلف 
 
ً
العثماني بمن فيهم املسيحيون، وهي أصال

لم تكن مقفلة كما يظن كثيرون. 
 هــــذا الــتــطــور اإليـــجـــابـــي مــزقــتــه عمليًا 

ّ
لــكــن

واالقتصادية  السياسية  الدولية  التدخالت 
 أجـــزاء السلطنة 

ّ
الــتــي بــاتــت جــّوانــيــة فــي كــل

ــورات، بينما  ــثــ ــروز الــفــن والــ مـــا أدى إلـــى بــ
ــل الــســلــطــة  ــ كـــانـــت الـــقـــوى الــرجــعــيــة مـــن داخـ
تدير الدسائس لتدمير هذا املنجز، وتحميل 
إلــى األقليات،  مسؤولية مــآل اإلمــبــراطــوريــة 
مـــاكـــيـــنـــة  فـــــي  أدوات  ــــرد  ــــجـ مـ ــا  ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ بــ
التدخالت  لعبت  وهكذا  الغربية.  التدخالت 
والـــــتـــــأزم  ــيـــة  ــانـ ــمـ ــثـ ــعـ الـ واإلدارة  الــــغــــربــــيــــة 
االقــتــصــادي واالجتماعي أدوارهـــا فــي قيام 
املجازر في أجــزاء عــدة من اإلمبراطورية، ال 
سيما فــي جــبــل لــبــنــان وامــتــدت إلـــى دمشق 
تعمر  لم  بالطبع  و1860.   1840 العامني  في 
الصيغ التي تم ابتداعها إلدارة هذه املناطق 
 فقد 

ً
)الــقــائــمــقــامــيــتــان واملــتــصــرفــيــة( طــويــال

أعلنت مدافع الحرب العاملية األولــى هزيمة 
ــيـــات الـــتـــرقـــيـــع الـــعـــثـــمـــانـــيـــة وســقــطــت  ــلـ عـــمـ
ثم  بيكو   - اتفاقية سايكس  املنطقة ضحية 
االنــتــدابــني الــفــرنــســي والــبــريــطــانــي. ومعها 
وبعدها برزت مشاريع الكيانات في منطقة 
الكبير، وعد  لبنان  دولـــة  الــشــام خــصــوصــًا: 
بــلــفــور بــدولــة يــهــوديــة عــلــى أرض فلسطني 
كـــيـــانـــات  ــع  ــاريــ ــشــ ومــ األردن  ــرق  ــ شــ ودولــــــــة 
سنية، درزية، علوية في سورية. ضمن هذه 
أفــراد األقليات  التطورات املدوية كان وضع 
املــســيــحــيــة مــمــتــازًا عــلــى الــصــعــد الــقــانــونــيــة 
 احتكاكهم 

ّ
واالقتصادية واالجتماعية، إذ إن

املبكر من خالل املدارس التبشيرية مع دول 
الـــغـــرب مــّكــنــهــم مـــن الــحــصــول عــلــى وكـــاالت 
ــة لـــلـــمـــصـــانـــع األوروبــــــــيــــــــة، كـــمـــا أن  ــاريــ تــــجــ
بــارزة في  علومهم جعلتهم يشغلون مراكز 
واإلنكليزية  والفرنسية  العثمانية  العهود 
وفــــي املــجــتــمــعــات املــحــلــيــة عــلــى حـــد ســــواء.

إسرائيل
لم تطل مرحلة االنتداب األوروبي إذ لم تصل 
إلى ربع القرن من الزمن، وبرزت العديد من 
الــكــيــانــات الــوطــنــيــة إلـــى الـــوجـــود مــن خــالل 
االســـتـــقـــالالت الـــتـــي لــعــب املــســيــحــيــون كما 
املسلمون دورًا رائــدًا في انتزاعها من خالل 
ــخــبــهــم الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، مـــا اضــطــر 

ُ
ن

ــتـــني املــنــتــدبــتــني فــرنــســا وبــريــطــانــيــا  الـــدولـ
العربية.  املنطقة  عــن  إجــالء جيوشهما  إلــى 
الــحــدث املــحــوري الــثــانــي واألبــــرز تمثل في 
ـــة إســـرائـــيـــل بــعــيــد نــهــايــة الــحــرب  قـــيـــام دولــ
العاملية الثانية، وهو حدث سيشحن املنطقة 
بالصراعات منذ العام 1917 مرورًا بمحطات 
بناء ركائز املشروع الصهيوني، ثم تأسيس 
الدولة العبرية وصواًل إلى حدث النكبة، وما 
نجم عنها من أحداث انقالبية في العديد من 
الدول العربية، أدت إلى القضاء على الحياة 
الدستورية والبرملانية، والتأثير الفادح على 
منظومة الحياة الديمقراطية بمنوعاتها من 
تمركز  لصالح  ونــقــابــات،  وأحــــزاب  صحافة 
السلطة في املؤسسة العسكرية بفعل املقولة 
ــة فـــي حــيــنــه أواًل الــقــائــلــة بــتــحــريــر  ــرائـــجـ الـ
فلسطني املنكوبة، وثانيًا املنادية بعد العام 
1967 بإزالة آثار العدوان عن سورية ومصر 
واألردن، وبناًء عليه دّوى شعار: »ال صوت 

يعلو فوق صوت املعركة«.
ــافــــظ  ــي حــ ــ ــومــ ــ ــقــ ــ ــ فـــــــي صـــــخـــــب املــــــــشــــــــروع ال
املــســيــحــيــون عــلــى حـــضـــورهـــم فـــي مختلف 
القطاعات وال سيما االقتصادية والتربوية 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة. 
ــهــم لــم يــكــونــوا فــي بــعــض الـــدول 

ّ
صــحــيــح أن

ــهــم 
ّ
أن إاّل  الــســلــطــة،  فـــي  وازن  حـــضـــور  ذوي 

كـــانـــوا مــمــثــلــني فـــي مــخــتــلــف مـــراتـــبـــهـــا، من 
الحكومات،  إلــى  الباقية  النيابية  املــجــالــس 
غــيــر  بـــمـــواقـــع  الـــعـــامـــة  اإلدارات  عــــن   

ً
فـــضـــال

القول  رئيسية. ومن دون إطالة شرح يمكن 
بالتحرير  وعــدت  التي  العسكرية  القوى   

ّ
إن

والــتــنــمــيــة والــتــقــدم وقــيــام الـــدولـــة الحديثة 

تهاوت تحت مطرقة الضربات اإلسرائيلية، 
ــارات اإلســــالم  ــيـ مـــا فــتــح املـــجـــال أمــــام نــمــو تـ
الليبرالية  التيارات  حساب  على  السياسي 
والعلمانية اليسارية على حد ســواء، ومعه 
بدأت رحلة التراجع املسيحي الجلي. يكمن 
جــذر هــذا كله في تلك املقولة التي روج لها 
الستعادة  الوحيد  املمر   

ّ
أن من  اإلسالميون 

العربية أمجادها حاضرًا ليس سوى  األمــة 
العودة إلى أصول ومنابع اإلسالم الحنيف 
ــه الـــخـــلـــفـــاء الــــــراشــــــدون، وبـــذلـــك  كـــمـــا مــــارســ
الهزيمة والتخلف  الــخــروج من مــأزق  يمكن 
جــارت  وبــالــطــبــع  الــغــربــي.  للعالم  والتبعية 
الــعــديــد مــن األنــظــمــة هـــذا الــتــوجــه مــن خــالل 
والعلمانية  الدولتية  املسحات  عن  التراجع 
 اإلسالم هو 

ّ
في دساتيرها لصالح القول إن

 اإلسالم 
ّ
مصدر التشريع مستبدلة القول إن

التي شاعت في  التشريع،  أحــد مصادر  هو 
عصر النهضة.

ملــا نعيشه اآلن من   هــذه مجرد مقدمات 
ّ

كــل
ــداد املسيحيني في  لـــوزن ودور وأعــ ضــمــور 
الــصــورة  ارتــســمــت  فكيف  الــعــربــيــة،  املنطقة 

بعد تدقيق هذه اللوحة البانورامية؟
)باحث وأستاذ جامعي(  

ملف

الجزائر ـ  عثمان لحياني

قــبــل أيــــام مـــن بـــدء الـــعـــام الـــدراســـي في 
التالميذ يحلمون  الجزائر، كان بعض 
ــم مــــن بـــــــادر إلـــى  ــهـ ــنـ بـــــ »الـــــــعـــــــودة«. ومـ
الـــتـــواصـــل مـــع عــــدد مـــن املــــدرســــني، في 
إشـــارة إلــى مــدى حماسهم، إال أن هذه 
 9( . ويقول وليد 

ً
تــدم طويال لم  الفرحة 

ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كـــان  ســـنـــوات( لـ
والتنافس  املدرسة  إلى  بالعودة  يحلم 
ــدم بــاكــتــظــاظ  ــ ــه ُصــ ــ ــ

ّ
 أن

ّ
ــه، إال ــالئــ مــــع زمــ

ــو الـــذي  ــه، وهــ ــيـ ــذي انــتــقــل إلـ ــ  الـ
ّ

الـــصـــف
انــتــقــل مـــن حـــّي كـــان يــقــطــنــه فـــي وســط 
العاصمة الجزائرية في إطار الترحيل، 
إلى حي جديد. واليوم، هو مضطر إلى 
الــــدراســــة بــعــيــدًا عـــن مــدرســتــه األولــــى، 
الواقع«. وتقول والدته  والقبول باألمر 
 »في الصف 44 تلميذا، فكيف يمكن 

ّ
إن

للتالميذ استيعاب الدروس؟«. لم يختر 
هـــذا الــطــفــل االنــتــقــال إلـــى مــكــان جــديــد، 
ــال مــــن الــحــي  ــقـ ــتـ لـــكـــن فـــــرض عــلــيــه االنـ
العشوائي الذي كان يسكنه، في انتظار 

االنتهاء من بناء مدارس جديدة.
 سلبيًا في عدد 

ً
ويبقى االكتظاظ عامال

ــدارس. ويـــقـــول بــعــض الــتــالمــيــذ  مـــن املـــــ
 املــشــكــلــة التي 

ّ
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن

ــود أكــــثــــر مــن  ــ ــ يـــعـــانـــون مـــنـــهـــا هــــي وجـ
أربــعــني تلميذا فــي الــصــف الــواحــد، ما 
 املــــدرس يــحــتــاج إلـــى أربــعــني 

ّ
يــعــنــي أن

ــيـــل املــــثــــال،  ــبـ دقــــيــــقــــة لــــلــــشــــرح عــــلــــى سـ
ــــرى لــإجــابــة على  وأربـــعـــني دقــيــقــة أخـ
أكثر  أو  إضافية  دقيقة  و40  أسئلتهم، 
لــالســتــمــاع إلــــى أفـــكـــار الـــتـــالمـــيـــذ. إذًا، 
املــشــكــلــة الـــيـــوم هـــي نــوعــيــة مـــا يتلقاه 

التلميذ في صفوف مكتظة. 

تراجع المستوى
فـــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول مـــدّرســـة مـــادة 
غرب  فــي  ثانوية  فــي  الطبيعّية  العلوم 
 »االكــتــظــاظ 

ّ
الــجــزائــر، ســـارة غــربــي، إن

املعرفي«،  املضمون  تــرّدي  أسباب  أحد 
مضيفة أن هذا األمر يؤدي إلى مشاكل 
أخـــــرى، مــنــهــا عــــدم قــــدرة املـــــدرس على 
تقديم أفضل ما لديه. وتوضح أنه »في 
حــال تــجــاوز عــدد التالميذ فــي الصف 
الــعــشــريــن، فــهــذا يعني اســتــنــفــاد طاقة 
األســـتـــاذ. ومـــع الــوقــت، لــن يـــؤدي عمله 

كما يجب«. 
مـــن جــهــتــه، يــــرى مـــــدرس الــريــاضــيــات 
املــتــوّســط، ريــاض  فــي مــرحــلــة التعليم 
بـــن عــبــد الـــرحـــمـــان، أن »االكـــتـــظـــاظ في 
ــام مــــن شـــأنـــه إنــــهــــاك املــــدرســــني،  ــســ األقــ
املهمة  أداء  عــلــيــهــم  يــصــعــب  وبــالــتــالــي 
بـــكـــفـــاءة عـــالـــيـــة، وتــقــيــيــم مــســتــوى كل 

تلميذ«.  
ه عادة 

ّ
ويلفت عدد من املدّرسني إلى أن

ما يتأثر التالميذ املتفوقون باالكتظاظ 
فــي الــصــفــوف. أحـــد هــــؤالء هــو مــدرس 
الــفــلــســفــة، ســعــد الــديــن مـــهـــداوي، الــذي 
يعمل فــي الــتــدريــس منذ أكــثــر مــن ربع 
قــــــــرن، فـــــي إحــــــــدى الــــثــــانــــويــــات وســــط 
الجزائر. ويقول إن االكتظاظ ال يساعد 
التالميذ املتفوقني، الذين يضيعون في 

جو كهذا.  
ــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يـــطـــالـــب عــــــدد مــن  ــ فـ
األســـــاتـــــذة املــــســــؤولــــني عـــلـــى مــســتــوى 
مديريات التربية في الجزائر، االهتمام 
بالتالميذ املتفوقني أو النوابغ، وإعداد 
أقــســام خــاصــة لــهــم، حتى يتمكنوا من 
مــتــابــعــتــهــم بــشــكــل جــيــد وتــوجــيــهــهــم، 
خـــصـــوصـــًا أن مـــســـتـــوى بـــعـــض هــــؤالء 

فــي الصفوف.  االكــتــظــاظ  تــراجــع بفعل 
ــد مـــــدرس الــلــغــة الـــعـــربـــيـــة، أمــني  ــ ــؤّك ويــ
زكري، لـ »العربي الجديد«، أن التالميذ 
يحتاجون إلى وسائل تواصل تمكنهم 
مـــن الــــخــــروج مـــن قــوقــعــتــهــم، وتــفــعــيــل 
عملية االتصال بينهم وبني أساتذتهم. 
الـــوطـــنـــيـــة  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  ــــت  ــــصـ وأحـ
الــجــزائــريــة وجــــود أكــثــر مـــن 9 مــاليــني 
تلميذ على مستوى 27 ألف مدرسة في 
املــراحــل. وتــرى جمعّية أولياء  مختلف 
»ليس بسيطًا«،  الرقم  أن هذا  التالميذ 
تربوي  مخطط  إلــى  التالميذ  ويحتاج 
لتعليمهم، في إشارة إلى أن غياب هذا 
املخطط هو أحد أسباب االكتظاظ في 

الصفوف. 

في انتظار التدشين 
تقول وزيرة التربية، نورية بن غبريط، 
إن عـــددًا مــن املـــدارس فــي طــور اإلنــجــاز 
فـــي األحـــيـــاء الــســكــنــيــة الـــجـــديـــدة الــتــي 

ــــالت بــعــد  ــائـ ــ ــعـ ــ ــلـــت عـــــشـــــرات الـ ــبـ ــقـ ــتـ اسـ
ترحيلهم من األحياء العشوائية، وهو 
مـــا يــفــســر ســبــب االكـــتـــظـــاظ، عــلــى حد 
نقابية  فــإن أصواتًا  املقابل،  في  قولها. 
الحجج  التربية ترفض هــذه  في قطاع 
التربية  عــمــال  نقابة  منها  »الــواهــيــة«، 
الــوطــنــيــة، الـــتـــي عـــرضـــت مــشــاكــل عــدة 
إلى  وتلفت  القطاع.  هــذا  فيها  يتخبط 
أن »عـــــدم تــوفــيــر الــــشــــروط األســاســيــة 
ويؤثر  التعليم،  أجـــواء  يعكر  لــلــدراســة 

سلبًا على نفسية التالميذ«.
ــبــــراء فــــي قــطــاع  ويــــشــــدد عـــــدد مــــن الــــخــ
ــريـــحـــات مـــتـــفـــرقـــة لـــ  الـــتـــربـــيـــة، فــــي تـــصـ
»العربي الجديد«، على أن املشكلة األكبر 
تمكن في االكتظاظ في الصفوف، الفتني 
إلـــى أن االكــتــظــاظ يــشــكــل صــعــوبــة لــدى 
األساتذة للتعرف على قدرات التالميذ، 
مــا يجعلهم فــي حاجة إلــى وقــت طويل 
للتعرف على التالميذ، وإعطائهم كامل 

املنهاج، واالستماع إليهم.

اكتظاظ في مدارس الجزائر

إنه وقت اللعب )أحمد كمال(

في الصف )أحمد كمال(

في انتظار عريس 
قد ال يأتي )فرانس 

برس(

اضمحالل للحضور المسيحي )علي جاد اهلل/ األناضول(

بات االكتظاظ مشكلة 
كبيرة في عدد من 

مدارس الجزائر. ويرفض 
المدرسون هذا 

الواقع، الذي قد يؤثر 
على مستوى التعليم 
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المسيحيون العرب

كيف يعيش المسيحيون العرب اليوم وما هي القضايا التي تواجههم؟ 
هذا ما تحاول »العربي الجديد« اإلجابة عنه في هذا الملف
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هجرة 
المسيحيين


