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عبد اهلل البشير

الحولة  منطقة  فــي  بــبــطء  الــحــيــاة  تسير 
بـــريـــف حــمــص الــشــمــالــي، حــيــث يستمر 
مشهد الحصار منذ الخامس والعشرين 
من أيار/ مايو من عام 2012. إلى جانب الحصار، 
يعيش األهــالــي فــي خــوف دائــم مــن التهجير بعد 
الذي حدث في الغوطة الشرقية والتجارب األخرى 

التي مّرت بها مناطق سورية عّدة قبلها.
املنطقة،  تلك  فــي  الواقعة  تلدو  مدينة  مــن  سمية، 
 »هــّمــي األكــبــر كــأّم 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن تــقــول لـــ

أدويــة  الــحــصــول على  أطــفــال هــو صعوبة  لثالثة 
بسيطة، كاملضادات الحيوية لصغاري«. إلى ذلك 
الحصول  الــهــاجــس، تتحّدث سمية عــن »هــاجــس 
باألسعار  يتحكمون  املنطقة  فتجار  الــغــذاء.  على 
 وازع آخر في 

ّ
كيفما أرادوا، مع غياب الضمير وكل

أغلب األحــيــان، وهــو األمــر الــذي يجعل الحصول 
على تلك املــواد في فترات الضغط العسكري على 
ــســــوري، كــمــن يقصد  املــنــطــقــة مـــن قــبــل الـــنـــظـــام الــ
الــســوداء لشراء حاجياته، بسبب سياسة  السوق 
 »األمــــر يــزيــد الــعــبء علّي 

ّ
االحـــتـــكـــار«. تــضــيــف أن

وعلى زوجي، فيساعدنا في بعض األحيان أقرباء 
لي خارج سورية«.

السكاني  التي يضّم نسيجها  املنطقة  وعــن واقــع 
ــن ثـــــالث مـــدن  ــتــــي تـــتـــألـــف مــ ــا والــ ــانـ عـــربـــا وتـــركـــمـ

رئيسية وخــمــس بــلــدات، يــتــحــدث مــديــر مؤسسة 
ــه الـــصـــالـــح مــشــعــل،  ــلـ الـــحـــولـــة اإلنـــســـانـــيـــة عـــبـــد الـ
 »عــدد 

ّ
أن البداية  الــجــديــد«، شــارحــا فــي  »العربي  لـ

سكانها حاليا هو نحو 60 ألفا، من بينهم 54 ألفا 
نــازح من بلدة حربنفسه  ة آالف 

ّ
أبنائها وست من 

 
ّ
فـــي ريـــف حــمــاة الــجــنــوبــي«. يــضــيــف الــصــالــح أن

ي 
َ
مدينت املفصولة طبيعيا عن  املنطقة  »جغرافيا 

الرسنت وتلبيسة، لعبت دورًا كبيرًا في الحصار، 
يقع  ني 

َ
املدينت إلــى  املـــؤّدي  الوحيد  الطريق   

ّ
إن إذ 

تحت رحمة قــوات الــنــظــام، األمــر الــذي يعرقل في 
كثير من األحيان إدخال املواد اإلغاثية والغذائية 

وحتى إسعاف الجرحى«.
 »واقــعــا شــديــد الصعوبة في 

ّ
ويــتــابــع الــصــالــح أن

املنطقة ككل وفي مدينة تلدو خصوصا، فرضته 
معدومة  شبه  التجارة   

ّ
إن إذ  املداخيل،  محدودية 

في املنطقة، وكذلك خسارة مساحة تتجاوز 60 في 
 »أكثر 

ّ
املــائــة مــن األراضـــي الــزراعــيــة«. ويــوضــح أن

تلدو  مدينة  أبناء  من  1200 موظف معظمهم  من 
مــفــصــولــون مــن أعــمــالــهــم الــحــكــومــيــة، وهـــم أربـــاب 
»20 منظمة   

ّ
أن إلــــى  الــصــالــح  ويــشــيــر  عــــائــــالت«. 

إغــاثــيــة تعمل فــي ريـــف حــمــص الــشــمــالــي، اثنتان 
ــض 

َ
ــرف

ُ
فــقــط مــن ضــمــن منطقة الــحــولــة، فــي حــني ت

مشاريع كثيرة من قبل الجهات الداعمة نظرًا إلى 
 مصير املــنــطــقــة فــي الــوقــت الــحــالــي مــجــهــول«. 

ّ
أن

 »الدعم املقدم من الجهات املانحة تراجع 
ّ
ويؤكد أن

بنسبة 70 في املائة ما بني عام 2016 وعام 2018«.
في السياق، يتحّدث أحمد، وهو أحد تجار املنطقة، 
 »الحصار أرغم 

ّ
عن املعابر اإلنسانية، مشيرًا إلى أن

بعض التّجار على إيجاد طرق بديلة إلدخال املواد 
مع  التواصل  إلــى  اضطرهم  ما  وغيرها،  الغذائية 
أشخاص مرتبطني بالنظام وتكوين عالقات معهم 
ــار«. ويــوضــح  ــعــ تــجــعــل الــتــجــار تــحــت رحــمــة األســ
ــظ عــن الــكــشــف عن 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«، وقـــد تــحــف لـــ

 »هذه الطريقة هي الوحيدة للربط 
ّ
هويته كاملة، أن

بلدة  مع  لــه،  املوالية  والبلدات  النظام  مناطق  بني 
بلدة   

ّ
أن علما  لحماة،  الجنوبي  الــريــف  فــي  عــقــرب 

أكراد إبراهيم ذات الغالبية التركمانية هي املنطقة 
نقل البضائع إلى 

ُ
الحيادية لتوريد السلع. ومنها ت

 هذه 
ّ
بلدة عقرب ثّم إلى بقية مناطق الحولة. لكن

الطريقة ال تخلو من الخطورة، خصوصا في حالة 
التوترات العسكرية«.

الشمالي  الحصار على ريــف حمص  ومــع دخــول 
ــد األوضــــــــــــاع املــعــيــشــيــة  ــتـ ــشـ ــه الـــــــســـــــادس، تـ ــ ــامـ ــ عـ
والــظــروف االقتصادية صعوبة، وذلــك مع تراجع 
العمل  فــرص  للفرد وســط غياب  الشرائية  الــقــدرة 
وغـــالء األســـعـــار. وقـــد دفـــع الــحــصــار املــدنــيــني إلــى 
 
ّ
العمل بالزراعة من أجل تأمني قوت يومهم، إذ إن

َعد من املناطق الزراعية وأرضها خصبة 
ُ
املنطقة ت

تصلح لزراعة أغلب أنواع الخضار. بالتالي، باتت 
ة غذائية ألكثر من نصف 

ّ
الزراعة مصدر دخل وسل

الــســكــان، مــع عـــودة بعض األهــالــي إلــى العمل في 
ذلك  إلــى  ودافعهم  لسنوات،  تركها  بعد  أراضيهم 

الحاجة على الرغم من مشاكل الزراعة الكثيرة.
من جهته، يشكو عبد الغفار أبو الزين من مصاعب 
»العربي الجديد«. فهو والد  جّمة، بحسب ما يقول لـ
طفلة فــي األشــهــر األولــــى مــن عــمــرهــا، »ورعــايــتــهــا 
النفقة.  إلــى كثير من  بها تحتاج  الطبية  والعناية 
وأنــــا أتــنــقــل بــهــا مـــن مــســتــشــفــى مــيــدانــي إلــــى آخــر 
ومن طبيب إلى آخر في كثير من األحيان، فضعف 
ر يفاقم معاناتي ويبقيني قلقا 

ّ
الكادر الطبي املتوف

عليها. أنا أخاف من تعّرضها ألّي مرض طارئ«.

مجتمع
بعد أكثر من قرن، يعود متنزه سنترال بارك األميركي إلى املشاة والعدائني وسائقي الدراجات 
 حركة السيارات سوف تحظر في 

ّ
أن الهوائية. وقد أعلن رئيس بلدية نيويورك بيل دي بالزيو 

 هذه الخطوة تهدف إلى تقليص الحوادث املرورية 
ّ
سنترال بارك ابتداًء من هذا الصيف، مضيفا أن

وتــلــّوث الــهــواء فــي املــتــنــزه الـــذي يــجــذب أكــبــر عــدد مــن الــزائــريــن على مستوى الــواليــات املتحدة 
ابــتــداًء من 27 يونيو/  القرار  األميركية، أكثر من 42 مليون زائــر سنويا. ومــن املتوقع أن يسري 
)رويترز( حزيران املقبل. 

والعلوم  للتربية  قطر  قطر، عضو مؤسسة  فــي  األعــمــال  إلدارة  العليا  الــدراســات  أعلنت جامعة 
وتنمية املجتمع، فتح باب التسجيل في الدفعة الجديدة لبرنامج املاجستير املتخصص في إدارة 
وحدة األعمال االستراتيجية الذي يبدأ في يوليو/ تموز املقبل. ويهدف البرنامج الذي يستمر 18 
شهرًا، إلى إثراء املهارات القيادية واإلدارية للمهنيني ورواد األعمال، وكذلك الذين يريدون إدارة 
 الجامعة سوف تنظم جلسة تثقيفّية تفاعلّية 

ّ
شركاتهم وأعمالهم الخاصة في املستقبل. ُيذكر أن

)قنا( في 25 إبريل/ نيسان الجاري حول البرنامج وعملية القبول والتمويل. 

استعدادات لماجستير إدارة األعمال االستراتيجية بقطرمتنزه سنترال بارك بال سيارات ابتداًء من 27 يونيو

األول  الغذائي  المصدر  الــيــوم  ــزراعــة  ال غــدت 
مع  الحولة،  منطقة  سكان  من  كبير  لعدد 
كانت  التي  اإلنسانية  المساعدات  قوافل  غياب 
تخصص لريف حمص منذ أكثر من ستة أشهر. 
تجدر اإلشارة إلى أّن تلك المساعدات بما تضّمه 
من مواد تموينية كانت ُتعّد رديفة لما يجنيه 

األهالي من أراضيهم الزراعية.

الزراعة مصدر الغذاء

القمح  الفتى املصرّي بني سنابل  الفّيوم، يظهر  في 
دت من تلك األرض الخّيرة. يبدو تعبًا، 

ّ
الذهبية التي تول

ه يمضي في حصاد تلك السنابل بمنجله. هو 
ّ
لكن

يتمّسك بالحصاد التقليدي الذي توارثه أبًا عن جّد، 
وإن أتى مرهقًا. ويمضي في الحصاد، فأّمنا األرض 
تمنحنا خــيــراتــهــا، والــتــأفــف لــيــس بـــرّد فــعــل الئــق.

أّمــنــا،  الــتــعــبــيــر. هــي  هـــذا  »أّمــنــا األرض«. جميل 

ال  تكريمها  في  ننجح  ليتنا  يا  الواقع.  وهــذا هو 
بل رّد الجميل لها. وهذا التعبير الذي يشيع في 
األمم  به بحسب  املعمورة، يراد  مناطق عّدة من 
املتحدة »تسليط الضوء على الترابط القائم بني 
البشر واألنواع الحّية األخرى وبني الكوكب الذي 

نعيش عليه جمعيًا«.
وألّن الــوضــع كــذلــك، كـــان »الـــيـــوم الــعــاملــي ألّمــنــا 

ــل/  ــريــ إبــ  22 ــــي  فـ ــه  ــ بـ ــفـــى  ــتـ ُيـــحـ الـــــــذي  األرض« 
للحظات  ولو  ف 

ّ
نتوق نا 

ّ
لعل عام،   

ّ
كل من  نيسان 

ــا قــّدمــنــا  ــا ومــ ــنـ ــنــا أرضـ ــّدمـــت ل ــا قـ ونــســتــعــيــد مـ
ــقــائــمــون على  نــحــن لــهــا فـــي املـــقـــابـــل. ويـــؤكـــد ال
هــي  الــبــيــئــيــة  ونــظــمــهــا  »األرض  أّن  الـــيـــوم  هــــذا 
مع  االنسجام  تعزيز  الــضــروري  ومــن  موطننا. 
بني  الــعــادل  الــتــوازن  لتحقيق  واألرض  الطبيعة 

والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  االحتياجات 
الحالية واملستقبلية«. لألجيال 

بأّن  رنا 
ّ
ليذك العاملي  اليوم  بهذا  االحتفال  ويأتي 

بالحياة  تــمــّدنــا  الــتــي  هــي  نظمها   
ّ

بــكــل »األرض 
وبأدوات البقاء«. وهو كذلك »اعتراف باملسؤولية 

الجماعية« تجاه أّمنا األرض.
الجديد( )العربي 
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في سجن قردانة الواقع شرقّي البالد، احتُجز شباب ليبيون كثر، شأنهم 
شأن آخرين في سجون كثُرت. طارق وحيدة واحد من هؤالء الذين 

عانوا، حتى لو لم تتعّد فترة احتجازه 28 يومًا

قلق من اتساع الكراهية في أجهزة األمن

شرطة عنصرية في السويد

1819
مجتمع

طرابلس ـ العربي الجديد

ليبيا،  في  السرية  السجون  تكثر 
ــلــــك الــــتــــي تـــحـــجـــب زنــــزانــــاتــــهــــا  تــ
ــــدور فـــي داخــلــهــا عـــن أنــظــار  مـــا يـ
ــات الـــتـــي »تـــديـــر«  ــهـ الــــعــــالــــم. وتــخــتــلــف الـــجـ
للواء  التابعة  الــقــوات  ومنها  الــســجــون،  تلك 
 أبرز تلك 

ّ
الليبي املتقاعد خليفة حفتر. ولعل

السجون هو سجن قرنادة في منطقة شحات 
شرقّي البالد، والذي شّبه بعض الحقوقيني 
فضائحه التي نقلها الناجون منه بما حدث 

في سجن أبو غريب الشهير في العراق.
فطارق  قطعًا،  الوحيد  ليس  قــرنــادة  وسجن 
»العربي الجديد« مشاهد من  وحيدة ينقل لـ
فظائع التعذيب التي عاشها في سجن آخر 
مدينة  في  الصاعقة  لقوات  معسكر  في  يقع 
ها 

ّ
بنغازي. عندما تسأل عن تهمته، يؤكد أن

انــتــمــاؤه إلــى الــتــيــار الــصــوفــي وكــونــه سليل 
أحـــد أبـــرز رمــــوزه فــي الــبــالد، بــاإلضــافــة إلــى 
املدخلي  التيار  مقاومة  بمهمة  اضطلع  ــه 

ّ
أن

الــســلــفــي املــنــاهــض لــلــصــوفــيــة والـــــذي أطــلــق 
الصوفيني خصومه  ليتشفى من  يــده حفتر 
ــاردة والــنــفــي  ــطــ ــاملــ ــاء، بــ ــدمــ ــقــ الــتــقــلــيــديــني الــ
والسجن والتعذيب بل والتصفية الجسدية 

كذلك.
ويخبر وحيدة: »لم أكن في سجن بل في قبر 
طفت من قبل ثالثة 

ُ
حقيقي. وأنا كنت قد اخت

مسلحني نقلوني إلى سجن يقع في معسكر 
في سوق الفحم في املدينة«. كان ذلك خالل 

عام 2016، وقد قبع فيه ملّدة 28 يومًا.
يقول وحيدة: »في ذلك العام اشتدت قبضة 

حـــّدة الــتــعــذيــب الــجــســدي« بحسب مــا يقول 
ــه تــحــّول إلـــى تعذيب 

ّ
وحــيــدة. يــضــيــف: »لــكــن

من لون آخــر. فقد كان يتناوب علّي فريقان، 
ـــه مخلص لــي ويــدعــونــي إلى 

ّ
األّول يــّدعــي أن

الـــتـــعـــاون مــعــه ويــــزّودنــــي بــكــتــب ومــنــاشــيــر 
توضح العقيدة السلفية. ثم يجعلني أخضع 
ما هو مهتّم جدًا 

ّ
إلى ما يشبه االختبار، كأن

بتحولي إلى السلفية. كذلك، كانت ثّمة إذاعة 
 من خالل مكبرات 

ّ
سلفية ال تتوقف عن البث

صـــوت كــبــيــرة وضــعــت فــي كــل أرجــــاء املــكــان 
ليصل صوتها إلــى كــل الــغــرف«. أّمــا الفريق 
ــدة »يـــهـــددنـــي  ــيــ الــــثــــانــــي، فــــــراح بــحــســب وحــ
من  شخصيًا  تصفيتي  أو  أســرتــي  بتصفية 
خـــالل تــوجــيــه فــوهــة مــســدس صـــوب رأســـي. 
كــذلــك كــانــت مــمــارســات أخـــــرى، فــفــي إحـــدى 
املـــّرات وضــعــوا لــي قطعة جــن على حفاضة 
في  تناولها،  على  وأجــبــرونــي  سخة 

ّ
مت طفل 

راحـــوا يقهقهون مــن حــولــي ويطلبون  حــني 
مني االستغاثة باألولياء لخالصي«.

وبــــعــــد عـــشـــريـــن يــــومــــًا فــــي الـــحـــجـــز، يــقــول 
ــدأت تــخــف،  ــ ــّدة الــتــعــذيــب بـ ــ  »حــ

ّ
ــيـــدة إن وحـ

ي 
ّ
من كانوا يطلبون  اإلثــنــاء  تلك  في  هم 

ّ
لكن

ــنــي 
ّ
الــتــوقــيــع عــلــى مــحــضــر أعــتــرف فــيــه بــأن

عــمــيــل لــالســتــخــبــارات اإليــطــالــيــة«. ويكمل 
لدى  ــل 

ّ
تــدخ حفتر  عند  املتنفذين  »أحـــد   

ّ
أن

ـــا علم 
ّ
األخــيــر الـــذي أمـــر بــإطــالق ســراحــي مل

ــنــي ابـــن جـــار قــديــم لــه فــي أجــدابــيــا، في 
ّ
بــأن

يــريــدون  كــانــوا  السلفيني   سجاني 
ّ
أن حــني 

ني معتقل 
ّ
إقناع حفتر من خالل املحضر بأن

 الــوســاطــة 
ّ
لــكــونــي عميل اســتــخــبــارات. لــكــن

كانت أقوى وخرجت«.

الشرطة تعتبر هذه 
القضية خطيرة جدًا، 

خصوصًا أنها صادرة عن 
مدير شرطة

كنت في السجن الذي 
يُعرف باسم عنبر األشباح 

في سوق الفحم ببنغازي

ــريــــدون،  ــا يــ ــــذون مــ
ّ
الــســلــفــيــني وراحــــــــوا يــــنــــف

وعــــداؤهــــم األول املـــعـــروف هـــو لــلــصــوفــيــة«، 
 »زوايا التصوف عرفت تضييقًا 

ّ
الفتًا إلى أن

كبيرا مع منع مريديها من ممارسة أورادهم 
واالحتفال بأعيادهم«. ويتابع: »نحن نعرف 
والــخــارجــني  باملشركني  تصمنا  الــتــي  التهم 
ما  ولدينا  والجماعة،  السنة  أهــل  عن منهج 
 الفرق كبير اليوم، 

ّ
د تلك االدعـــاءات. لكن

ّ
يفن

والقوة  السالح  يملكون  )السلفيني(  هم 
ّ
إن إذ 

ونحن في موقف ضعيف«.
ــه »فــــي أحــــد األيــــــام، عند  ــ ـ

ّ
ويـــــروي وحـــيـــدة أن

ــيـــب، دخـــــل مــســلــح عـــلـــّي فــــي حــــني كــنــت  ــغـ املـ
أتبعه  أن  ي 

ّ
من دكــانــي وطلب  أستعد إلقــفــال 

ــة أمـــــــام الــــدكــــان.  ــفـ ــوقـ ــتـ ــارة املـ ــيــ ــســ وأركــــــــب الــ
وبالفعل جّرني إلى تلك السيارة ذات الزجاج 
الحاجب للرؤية، وأرغمني على ركوبها. في 
سرعان  مسلَحني،  بــني  كنت  الخلفي  املقعد 
يــَدّي باألصفاد ووضعا كيسًا على  ما كّبال 
 
ّ
رأســــــي«. يــضــيــف: »لــــم أكــــن أرى شــيــئــًا، لــكــن
أقــّدر  الــســيــارة جعلتني  الــتــي قطعتها  املـــدة 
 وجهتنا كانت ذلك السجن الــذي ُيعرف 

ّ
بــأن

باسم عنبر األشباح. وقد تأكدت من ذلك في 
وقت الحق«. ويرّجح وحيدة أن »السجن كان 
الــصــوفــي.  الــتــوّجــه  مخصصًا العــتــقــال ذوي 
على أقل تقدير، كان ثالثة غيري محتجزين 
ه  فــي زنــازيــن املــكــان، وقــد سمعت تهمًا توجَّ
ــهـــت إلـــــّي. وثــّمــة  إلــيــهــم تــشــبــه تــلــك الــتــي ُوّجـ
ا، بسبب مكّبرات 

ّ
آخرون حجبت أصواتهم عن

 إذاعة سلفية«.
ّ
الصوت التي كانت تنقل بث

ويتابع وحيدة سرده: »أودعت غرفة صغيرة 
ــبــــرح مـــنـــذ وصـــولـــي  وتـــعـــّرضـــت لـــلـــضـــرب املــ

الثاني عشر من دون أن توّجه  اليوم  وحتى 
إلّي أّي تهمة. والضرب كان مرعبًا على شكل 
ركالت وبواسطة أنابيب بالستيكية وعصّي، 
للتعنيف بشتائم وكــالم  تــعــّرضــت  فــي حــني 
 ثــالثــة أشــخــاص 

ّ
ــدًا«. ويــشــيــر إلـــى أن مـــؤذ جــ

كــانــوا يــتــنــاوبــون عــلــيــه، مــن بينهم شخص 
ــه 

ّ
أن وحــيــدة  ويكمل  البنغالية.  الجنسية  مــن 

»في اليوم الثاني عشر، اقتادوني إلى مكتب 
 ملتحيًا وعلى رأســه غترة 

ً
وجــدت فيه رجــال

ه جاء 
ّ
خليجية قّدم نفسه كوسيط، مدعيًا أن

إلنقاذي وإخــراجــي من السجن. ودار حديث 
ترك  علّي  يتوّجب  ــه 

ّ
أن صه 

ّ
بيني وبينه ملخ

عــقــيــدة الـــشـــرك الــصــوفــيــة والــنــجــاة بنفسي 
من خــالل االعــتــراف عن مكان وجــود والــدي، 
الذين ينشطون  أسماء  إلى كشف  باإلضافة 
االجتماعي«.  التواصل  صفحات  على  معي 
 ما أعرف، 

ّ
ويؤكد وحيدة: »لقد أخبرتهم بكل

 
ّ
 والدي هاجر قبل مّدة إلى مصر، وبأن

ّ
وبأن

نشاطي على صفحات التواصل ال يستدعي 
 ما 

ّ
ه بسيط، وبأن

ّ
وجود أشخاص معي إذ إن
أكتبه معروف في الشارع«.

ت 
ّ
وفي النصف الثاني من أيام االعتقال، »خف

ينذر بدء المدعي 
العام السويدي، مارتن 

تيدين، األسبوع الماضي، 
التحقيق مع مدير شرطة 

منطقة فيسترنوردالند 
بتهمة »نشر العنصرية 

والكراهية«، بعودة مثل 
هذه المخاوف إلى البالد

ستوكهولم ـ ناصر السهلي

جــــاء الـــكـــشـــف، فـــي 28 مــــــــــارس/آذار املـــاضـــي، 
فيسترنوردالند،  فــي  الشرطة  مدير  قيام  عــن 
شمال العاصمة السويدية استوكهولم، بنشر 
والعنصرية«  الكراهية  على   

ّ
تحض »عــبــارات 

ــتـــمـــاعـــي، لــيــثــيــر  ــل االجـ ــتـــواصـ عـــلـــى مــــواقــــع الـ
ــار ظــــاهــــرة  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ مــــــجــــــددًا الــــــجــــــدل حــــــــول »انــ
الــعــنــصــريــة بـــني أفـــــراد الــشــرطــة الــســويــديــة«. 
ويــأتــي التحقيق مــع هــذا املــســؤول )55 عامًا( 
بــعــد ســنــوات مــن إقــدامــه عــلــى نــشــر الكراهية 
»فيسبوك«،  فــي  األجــانــب على صفحته  ضــد 
بعبارات واضحة أحيانًا ومستترة في أحيان 
أخرى، وذلك عقب تقديم رجال شرطة شكاوى 

من »عنصرية املدير«.
ــي قبل فترة 

ّ
الــذي رق لم يتردد مدير الشرطة، 

قـــريـــبـــة، فــــي مـــشـــاركـــة صـــفـــحـــات بــريــطــانــيــة 
متشددة على صفحته الخاصة، مثل صفحة 
بكلمات  وتتهم  تشتم  التي  أواًل«  »بريطانيا 
ــــن الـــشـــرق  ــريــــن مـ ــاجــ ــهــ ــة املـــســـلـــمـــني واملــ ــيـ ــابـ نـ
ــلـــق حـــــول قـــضـــيـــة رشــيــد  األوســـــــــط. كــــذلــــك، عـ
»الشباب  منظمة  يتزعم  شــاب  وهــو  مــوســى، 
ه »يجب أن يتحول إلى 

ّ
املسلم« في السويد، أن

70 كيلوغرامًا من طعام الكالب وبدلة غطس«، 
ما اعتبر إشارة إلى رغبته في طرد الالجئني 
كثيرة  تعليقات  وهــنــاك  وإرســالــهــم ســبــاحــة. 
تــحــمــل وصـــفـــًا ألنــــــواع رصـــــاص املـــســـدســـات، 
قــرأهــا الــبــعــض كــتــحــريــض عــلــى الــشــبــاب من 
أصــول مهاجرة في منطقة ماملو، إذ »شهدت 
ــة مــقــتــل عـــــدد مــــن األشــــخــــاص بــحــرب  ــنـ ــديـ املـ
داخـــلـــيـــة بـــني عـــصـــابـــات«، بــحــســب الــصــحــف 
الــســويــديــة فــي تعقيبها عــلــى وصـــول قضية 

هذا الشرطي إلى طاولة االدعاء السويدي.
وبحسب ما صدر عن »وحدة االدعاء الخاصة 
عادة  ترتبط  )والــتــي  السويدية«  الشرطة  في 

ــرون مــــــا ســـتـــســـفـــر عــــنــــه هــــذه  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ يـــنـــتـــظـــر كـ
التحقيقات، ومن بني هؤالء منظمات حقوقية 
وجـــمـــعـــيـــات مـــهـــاجـــريـــن، بـــســـبـــب »الـــقـــضـــايـــا 
األخرى التي تحمل تحت مبرر حرية التعبير 
العنصرية والتحريضية  كثيرًا من املضامني 

على السويديني من أصول مهاجرة«. 
ــتـــي تــضــم  فــــي مـــديـــنـــة مــــاملــــو، بــضــواحــيــهــا الـ

مهاجرين، وشبابا من أصول مهاجرة، ترتفع 
العشوائي«  والتفتيش  »االســتــفــزاز  شــكــاوى 
»العربي الجديد«.  بحسب ما يذكر بعضهم لـ
»زيــادة عمليات   

ّ
فــإن بالنسبة للشاب حسام، 

تــبــادل إطــالق الــنــار أدت إلــى أن يشعر جميع 
الشباب، بمن فيهم الذين ال عالقة لهم، بكثير 
من الشك والتوجس في العالقة مع الشرطة«.

منذ أعوام وبعض ممارسات أفراد من الشرطة 
الــســويــديــة تــطــاولــهــا »اتـــهـــامـــات بــالــتــمــيــيــز«، 
تزايد  ومــع  صــراحــة.  »العنصرية«  بـ وأحيانًا 
التجمعات في  فــي مختلف  الــالجــئــني،  ــداد  أعـ
مدن جنوب غرب السويد، تعود الشكاوى من 
عمومًا  فالشرطة  الثقة«،  مستويات  »انــحــدار 
املــدنــي في  الشباب وقـــوى املجتمع  مــع  تتفق 
بني  والثقة  العالقة  تشويه  »أن يجري  رفــض 
املـــواطـــنـــني واملـــؤســـســـة املـــنـــوط بــهــا الــحــفــاظ 
عــلــى أمـــن املــجــتــمــع«، بــحــســب مــديــرة اللجنة 

ــد، ايــفــا  ــويـ الـــتـــأديـــبـــيـــة فــــي قـــطـــاع شـــمـــال الـــسـ
الــقــضــيــة األخــيــرة،  هــوملــبــيــرغ، كتعقيب عــلــى 
ــر إلــيــهــا  ــظـ ــنـ ــيــــرة جــــــدًا ونـ ــا »خــــطــ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ
باعتبارها تهديدًا« في إشارتها إلى ما كتبه 

مدير الشرطة ضد رشيد موسى.
ــيـــس نـــقـــابـــة الـــشـــرطـــة،  مــــن جـــهـــتـــه، يــعــتــبــر رئـ
ــر  أمــ »الــــتــــحــــقــــيــــق   

ّ
أن نــــيــــســــمــــارك،  ــــوس  ــانــ ــ مــ

إيــجــابــي بــعــد تـــزايـــد الــشــكــاوى بــحــقــه )مــديــر 
الــشــرطــة( خــصــوصــًا لــتــوضــيــح مـــا يستطيع 
في  عنه  التعبير  الشرطي  يستطيع  ال  مــا  أو 
العقوبات  قانون  وبحسب  الخاصة«.  حياته 
التعبير  أو  التهديدات  »نشر   

ّ
فــإن الــســويــدي، 

املهني ملجموعة بشرية، بسبب شكلها ولونها 
معتقداتها  أو  الــعــرقــي  أصلها  أو  وقوميتها 
جريمة  اعــتــبــاره  يمكن  الجنسية،  أو  الدينية 
ــــى الــســجــن  كـــراهـــيـــة، قــــد تـــصـــل بــمــرتــكــبــهــا إلـ
لــعــامــني كــأقــصــى حـــد، أو مــخــالــفــة إن لــم تكن 
الشرطة،  رجــال  أخــذ  كــذلــك،  كبيرة«.  الجريمة 
ــر، تــلــك الــتــعــبــيــرات على  ــديـ مـــن زمــــالء هــــذا املـ
مــحــمــل الــجــد بــســبــب »انــعــكــاســاتــهــا السلبية 
والــخــطــيــرة عــلــى عــمــوم الــشــرطــة الــســويــديــة« 

بحسب نيسمارك.
»العنصرية« بني  انتشار  الشكوى من  ليست 
أفـــــراد مـــن الــشــرطــة الــســويــديــة حــديــثــة، ففي 
عــــام 2009 اشــتــهــرت قــضــيــة »روســـنـــغـــورد«، 
ــــرى تــســجــيــل مــقــطــع  بـــضـــواحـــي مــــاملــــو، إذ جـ
فيديو لنقاش بني شرطيني، من دون أن يعرفا 
ُوصفت  عــبــارات  تضّمن  تسجل،  الكاميرا   

ّ
أن

)فــي فترة  أطــفــال مهاجرين  »الــقــذرة« بحق  بـــ
شهدت املدينة مصادمات وحرائق سيارات(.

ــر الـــعـــدل فـــي ذلـــك الــحــني ومــديــر  تــدخــلــت وزيــ
ــــي املــجــتــمــع  الــــشــــرطــــة بـــعـــد ضـــجـــة كـــبـــيـــرة فـ
ــدور فــــي صــفــوف  ــ الــــســــويــــدي، واعـــتـــبـــار مــــا يــ
الـــشـــرطـــة مــــن انـــتـــشـــار لــلــعــنــصــريــة بــمــثــابــة 
»فضيحة«. لكن لم تمِض سنوات قليلة حتى 
ــفـــجـــرت مــــــرات عــــديــــدة فـــضـــائـــح مــوصــوفــة  انـ
»الــعــنــصــريــة والــتــحــريــض عــلــى الــكــراهــيــة«،  بـــ
فــي مناطق  الــثــقــة  التشنج وغــيــاب  مــا يجعل 
العالقة  الـــذي يحكم  هــو  مــهــاجــرون،  يقطنها 
ــبــــاب تــلــك  ــا بــــني الـــشـــرطـــة وشــ ــيــــوم مــ حـــتـــى الــ
الـــضـــواحـــي عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. واملــثــيــر 
من  السويديني  املواطنني  مــن  هناك   

ّ
أن أيضًا 

يدعمون أفــراد الشرطة إذا رفعت شكاوى من 
هذا النوع ضدهم.

بمخالفات رجال الشرطة لألنظمة واللوائح(، 
 هـــذه 

ّ
ــدن، فــــــــإن ــ ــيـ ــ ــن تـ ــ ــارتـ ــ ــام، مـ ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ ــدعــ ــ واملــ

 
ّ

بكل شامل  »فحص  موضع  ستكون  القضية 
أو  زمني  سقف  تحديد  دون  مــن  تفاصيلها« 
حــدود. وبحسب ما رشح عن »وحــدة االدعــاء 
القضية   »الشرطة تأخذ هــذه 

ّ
فــإن الــخــاصــة«، 

عــلــى مــحــمــل الــجــد، وتــعــتــبــرهــا خــطــيــرة جــدًا، 
خصوصًا أنها صادرة عن مدير شرطة«.

الــتــي كشف عــن بعض  وكــانــت هــذه القضية، 
تــفــاصــيــلــهــا فـــي نــهــايــة مـــــــارس/آذار املــاضــي، 
دفــعــت نــقــابــة الــشــرطــة الــســويــديــة إلـــى اإلدالء 
بتصريح مقتضب يطلب من الرجال والنساء 
ي الحذر في اختيار عباراتهم 

ّ
في الخدمة »توخ

 
ّ
أثــنــاء الــتــعــبــيــر عــن أنــفــســهــم«. لــكــن، يــبــدو أن

والتحريض  العنصرية  اآلراء  انــتــشــار  حجم 
ــيــــوم  ــع الــ ــ ــدفـ ــ ــة يـ ــ ــــرطـ ــــشـ ــعــــض رجـــــــــال الـ ــــني بــ بــ
قــيــادتــهــم واالدعـــــاء الــعــام إلـــى الــتــدخــل بــقــوة.

هذا ما يجري في 
سجون حفتر السرية

طالبو التأشيرات األميركية 
في روسيا قيد االنتظار

الرحالت الجوية بين روسيا 
والواليات المتحدة على 

المحك

موسكو ـ رامي القليوبي

مـــا كـــان لـــألزمـــة الــدبــلــومــاســيــة بـــني موسكو 
ــتـــي تـــعـــد األســـــــوأ مـــنـــذ حــقــبــة  ــنــــطــــن، الـ وواشــ
الـــبـــاردة«، أن تمر مــن دون أن تلقي  »الــحــرب 
بــظــاللــهــا عــلــى املـــواطـــنـــني الـــعـــاديـــني الــــروس 
مــن طالبي تــأشــيــرات الــدخــول إلــى الــواليــات 

املتحدة بهدف الدراسة أو السياحة. 
الدبلوماسيني  قــرار موسكو طرد مئات  منذ 
العقوبات  رقعة  ردًا على توسيع  األميركيني 
ــع الـــطـــاقـــة  ــ ــ ــراجـ ــ ــ ــي، وتـ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــيــــف املـ ــي الــــصــ ــ فــ
االســـتـــيـــعـــابـــيـــة لــلــقــنــصــلــيــة األمــــيــــركــــيــــة فــي 
االنتظار  التأشيرات  طالبو  اضطر  موسكو، 
ــع املــوظــف  ــرا طــويــلــة إلجــــــراء مــقــابــلــة مـ ــهـ أشـ
املختص من دون أي ضمانات في اتخاذ قرار 

إيجابي بشأنهم.
في هذا اإلطــار، تشير ُمؤّسسة موقع »روبيك 
الواليات  في  الحياة  املعنية بشؤون  يو إس« 
املتحدة، كاتيرينا بانوفا، إلى أن هناك طالبي 
تـــأشـــيـــرات يـــضـــطـــرون لــالنــتــظــار ســتــة أشــهــر 
إلجراء املقابلة، ووصل الحال ببعض الطالب 
إلـــى الــتــأخــر عــن حــضــور صفوفهم الــدراســيــة 
نتيجة طول االنتظار. وتقول بانوفا لـ »العربي 
الجديد«: »أعــداد أكبر من الــروس تتوجه إلى 
البلطيق  بــلــدان  أو  ثــالــثــة مــثــل أوكــرانــيــا  دول 
األميركية. وهناك حيلة  التأشيرة  الستخراج 
قـــد يــلــجــأ إلــيــهــا بــعــض الـــطـــالب، وهـــي السفر 
املتحدة بتأشيرة سياحية، في  الــواليــات  إلــى 
حال كانوا يحملونها، ثم تعديل صفتهم بعد 
الــوصــول. إال أن  انقضاء 90 يومًا على تاريخ 
هذه الطريقة معقدة، ألنهم يضطرون النتظار 

ــرد مـــن مــصــلــحــة الـــهـــجـــرة األمــيــركــيــة نحو  ــ الـ
شهرين. وخالل هذه الفترة، ليس في وسعهم 

السفر إلى بلدهم لقضاء العطلة«. 
مع ذلك، لم تؤثر األزمة الدبلوماسية وتدهور 
العالقات بني البلدين على فرص الروس في 
الحصول على التأشيرة األميركية، في حال 

تحلوا بالصبر النتظار موعد املقابلة. 
وبــحــســب بــيــانــات عـــام 2017، فـــإن املــواطــنــني 
الــروس هم األوفــر حظًا بني حاملي جــوازات 
ســفــر الــجــمــهــوريــات الــســوفــيــيــتــيــة الــســابــقــة، 
لـــنـــاحـــيـــة فـــــرص الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــأشـــيـــرة 
ــبــــة رفــــــــض مــنــح  األمـــــيـــــركـــــيـــــة. وبــــلــــغــــت نــــســ
التأشيرات السياحية للروس أقل من 12 في 
املائة، بينما زادت هذه النسبة عن 20 في املائة 
في بعض الدول حديثة العضوية في االتحاد 
األوروبـــي مثل ليتوانيا وإستونيا، وعــن 50 
فــي املــائــة فــي الــجــمــهــوريــات األقــــل رخــــاء من 
الناحية االقتصادية مثل جورجيا وقرغيزيا 

وأرمينيا وطاجيكستان وأوزبكستان.
وتـــعـــزو بــانــوفــا تــدنــي نــســبــة رفـــض طلبات 
الــــــروس إلــــى الـــعـــوامـــل االقـــتـــصـــاديـــة ولــيــس 

الــســيــاســيــة. تــضــيــف: »عــلــى مـــدى الــســنــوات 
العشر املــاضــيــة، مــرت الــعــالقــات بــني روسيا 
كــثــيــرة. لكن  املــتــحــدة بمنعطفات  والـــواليـــات 
نسبة رفــض منح الــتــأشــيــرات لــلــروس ظلت 
بــــني 5 و12 فــي  مــنــخــفــضــة جـــــدًا وتـــــتـــــرواح 
املــائــة. وعــلــى الــرغــم مــن أن عــالقــات أوكرانيا 
وجورجيا مع الواليات املتحدة أفضل، إال أن 
نسبة الــرفــض بلغت 61 و35 فــي املــائــة على 

التوالي«. تضيف: »أعتقد أن نسبة الرفض ال 
عالقة لها بالعقوبات والسياسة، بل تتعلق 
ــان الــبــلــد أكــثــر فــقــرًا،  بــدخــل الــســكــان. كــلــمــا كـ
التأشيرة  منح  فــي  املتحدة  الــواليــات  تتأنى 
انتهاك  نوايا  من  خوفًا  ملواطنيه  السياحية 

نظام اإلقامة أو محاولة الهجرة أو العمل«. 
البلدين  بــني  الدبلوماسية  األزمـــة  أن  ويــبــدو 
ــًا، لــتــضــع  ــاولــــت الـــطـــيـــاريـــن الـــــــروس أيــــضــ طــ

ــا  ــيـ ــرار الـــــرحـــــالت الــــجــــويــــة بــــني روسـ ــمــ ــتــ اســ
ــــذرت  والـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة عـــلـــى املــــحــــك. وحـ
ــرام« مـــــن أن  ــغــ ــيــ ــلــ ــيــ ــلــــى »تــ قــــنــــاة »مــــــــــاش« عــ
ــلــــوت«  ــروفــ الـــنـــاقـــلـــة الـــقـــومـــيـــة الــــروســــيــــة »أيــ
قـــد تــوقــف الـــرحـــالت إلــــى الــــواليــــات املــتــحــدة 
بحلول الصيف في ظل تقلص عــدد حاملي 
الــتــأشــيــرات األمــيــركــيــة الــصــالــحــة بــني طاقم 

الشركة يومًا بعد يوم. 
وأكـــد مــصــدر فــي »أيــروفــلــوت« لصحيفة »إر 
ق بتحديد مواعيد 

ّ
بي كا« وجود مشكلة تتعل

املـــقـــابـــالت لـــطـــواقـــم الــــطــــائــــرات، شـــأنـــهـــم فــي 
ذلــك شــأن جميع املــواطــنــني الـــروس. مــع ذلــك، 
اســتــبــعــدت الــشــركــة احــتــمــال تــوقــف الــرحــالت 
الـــجـــويـــة، مــشــيــرة إلــــى أن هــنــاك عــــددًا كــافــيــًا 
مــن طــواقــم يحمل تــأشــيــرات ســاريــة لضمان 

استمرار حركة الطيران على املدى البعيد. 
العزوف  األميركية  »دلتا«  قــرار شركة  وبعد 
ــــى روســـيـــا  ــبـــاشـــرة إلـ عــــن تــســيــيــر رحــــــالت مـ
خالل الصيف، قررت »أيروفلوت« زيادة عدد 
رحــالتــهــا إلـــى الـــواليـــات املــتــحــدة وتــوظــيــف 

طائرات أكثر سعة لهذا الغرض.
وبـــدأ املــواطــنــون الــــروس يــواجــهــون مشاكل 
في إجراء املقابالت بالقنصلية األميركية في 
أغــســطــس/ آب املــاضــي، إثـــر طــلــب السلطات 
ــنـــطـــن تــقــلــيــص 755 مــن  الـــروســـيـــة مــــن واشـ
مــوظــفــي بعثتها الــدبــلــومــاســيــة فــي روســيــا. 
وقــــــــررت الـــــواليـــــات املـــتـــحـــدة آنــــــــذاك تــعــلــيــق 
إصدار التأشيرات في قنصلياتها في سانت 
وفالديفوستوك  ويكاتيرينبرغ  بطرسبرغ 
ألجــــل غــيــر مــســمــى، مـــا اضـــطـــر ســـكـــان املـــدن 
النائية للسفر إلى موسكو إلجراء املقابالت. 
ومـــــع تـــفـــاقـــم األزمــــــــة حـــــول تــســمــيــم الــعــمــيــل 
املزدوج الروسي سيرغي سكريبال، وتوجيه 
الواليات  قــررت  إلــى موسكو،  االتهام  أصابع 
املتحدة طرد 60 دبلوماسيًا روسيًا تضامنا 
مع بريطانيا، لترد روسيا باملثل، إضافة إلى 
إغالق القنصلية العامة األميركية في سانت 
بــطــرســبــرغ، مــا قضى على جميع اآلمـــال في 
االنفراجة في أزمة العالقات في األفق املنظور. 

من حياة معظم  جــزءًا  الذكية  الهواتف  باتت 
 كثيرين باتوا مدمنني 

ّ
 املشكلة أن

ّ
الناس، لكن

ــارات بــالــصــوت  ــ ــعـ ــ عــلــيــهــا بـــمـــا فــيــهــا مــــن إشـ
ــــاج، فـــبـــات من  ــــجـ واإلشـــــــارة الــضــوئــيــة واالرتـ
املــســتــحــيــل تـــجـــاهـــل الـــرســـائـــل اإللــكــتــرونــيــة 
وتنبيهات تطبيقات التواصل وغيرها بحسب 
املتخصص. العلمي  ديــلــي«  »ساينس  موقع 
فــــــي دراســــــــــــة جــــــديــــــدة مــــــن جــــامــــعــــة »ســــــان 
ــادل أســـتـــاذا  ــيـــة يــــجــ ــيـــركـ فـــرانـــســـيـــســـكـــو« األمـ
الــتــربــيــة الــصــحــيــة إيـــريـــك بــيــبــر وريـــتـــشـــارد 
 االستخدام املفرط للهواتف الذكية 

ّ
هارفي، أن

يشبه اإلدمان على املخدرات وغيره. فاإلدمان 
الــســلــوكــي عــلــى اســـتـــخـــدام الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
يبدأ في تشكيل اتصاالت عصبية في الدماغ 
يتعاطون  مــن  خــوض  لكيفية  مماثلة  بــطــرق 

التدريجي  اإلدمــان  »أوكسيكونتني«  الـ أدويــة 
على املواد األفيونية.

 اإلدمــان على وسائل 
ّ
باإلضافة إلى ذلــك، فــإن

التواصل االجتماعي قد تكون له نتائج سيئة 
على مستوى الروابط االجتماعية الحقيقية. 
وفي استطالع شمل 135 طالبًا من الجامعة 
 الطالب 

ّ
نفسها، توصل بيبر وهارفي إلى أن

الــــذيــــن اســـتـــخـــدمـــوا هـــواتـــفـــهـــم الـــذكـــيـــة أكــثــر 
الشعور بالعزلة،  أعلى من  حققوا مستويات 
والوحدة، واالكتئاب، والقلق. يشير األستاذان 
 الــــوحــــدة نــاتــجــة جــزئــيــًا عـــن عــواقــب 

ّ
ــى أن إلــ

استبدال التفاعل وجهًا لوجه بذلك الشكل من 
الــتــواصــل عبر وســائــل الــتــواصــل االجتماعي 
حيث ال يمكن تفسير لغة الجسد وغيرها من 
الوجاهية. للمقابالت  الــرمــزيــة  الخصائص 

الـــطـــالب   
ّ
إلــــــى أن ــًا  ــائـــي أيــــضــ ــنـ ــثـ الـ وتــــوصــــل 

أنفسهم تورطوا في مهام متعددة في الوقت 
نفسه، إذ كانوا باستمرار يدرسون ويأكلون 
بينما  الــدراســيــة  الــفــصــول  إلـــى  أو ينضمون 
النشاط  هـــذا  الــذكــيــة.  هــواتــفــهــم  يستخدمون 
املستمر ال يتيح غير قليل من الوقت للجسد 

والعقل للراحة وتجديد النشاط.
ــان الــرقــمــي  ــ ــ  اإلدمـ

ّ
يـــالحـــظ بــيــبــر وهــــارفــــي أن

لطمع  نتيجة حتمية  بــل  نحن،  ليس خطأنا 
الشركات التقنية ورغبتها في زيادة أرباحها، 
فكلما كانت هناك إشعارات أكثر استخدمت 
ــاح. يقول  ــ الــهــواتــف وقــتــًا أطــــول وزادت األربــ
واالرتجاجات،  اإلخبارية،  »اإلشــعــارات  بيبر: 
وغــيــرهــا مــن اإلنــــذارات فــي هواتفنا وأجــهــزة 
مجبرين  تجعلنا  بنا،  الخاصة  الكومبيوتر 

عــلــى الــنــظــر إلــــى أجــهــزتــنــا مـــن خــــالل إثــــارة 
التي  نفسها  أدمغتنا  في  العصبية  املسارات 
تنبهنا إلى الخطر الوشيك لحيوان مفترس، 

.
ً
كهجوم نمر مثال

رقميًا،  للمدمنني  أمــل  نــافــذة  الباحثان  يبقي 
»كما  إدمــانــهــم:  مــن  الشفاء  بإمكانهم   

ّ
أن هــي 

يــمــكــنــنــا أن نـــــــدرب أنـــفـــســـنـــا عـــلـــى تــخــفــيــف 
كــمــيــة الــســكــر الـــتـــي نــتــنــاولــهــا، عــلــى سبيل 
لنقلص  باملسؤولية  نتحلى  أن  يمكن  املــثــال، 
فــتــرة ارتــبــاطــنــا الــيــومــيــة بــالــهــواتــف الــذكــيــة 
واألجــهــزة الرقمية األخــــرى. الــخــطــوة األولــى 
 الشركات تمكنت من الوصول 

ّ
هي أن ندرك أن

لدينا  الــفــطــريــة  العصبية  االســتــجــابــات  إلـــى 
والتالعب بها«.

)عصام سحمراني(

إدمان 
الهواتف 

كالمخدرات

رلى المصري

في أحد التجمعات الفلسطينية، ثّمة »طبيب« يستغل األوضــاع الصحية 
ات )اللواتي تجاوزَن سّن الرابعة والستني( ليعطي رأيًا غير 

ّ
للنساء املسن

مستند إلى أّي تقارير أو فحوصات طبية ويجري تدخالت جراحية في 
ه جراح، ويجري جراحات للمصابات بسرطان 

ّ
عيادته. يّدعي هذا الطبيب أن

النساء، ويقنعهّن  ينتاب  الــذي  الخوف  الطبيب  الثدي. طبعًا، يستغل هذا 
بأّن التدخل الجراحي هو الحل الذي سوف يقضي على السرطان نهائيًا. 
هذا املقال ليس عن الطبيب، على الرغم من ضرورة إيقافه عن املمارسة 
وواقعهّن  لبنان  في  ات 

ّ
املسن النساء  عن  هو  بل  الصحة،  وزارة  قبل  من 

غير املستقر.
ات من دون النظر إلى تاريخهّن وتاريخ 

ّ
ال يمكن تقدير واقع النساء املسن

التمييز بحقهّن من قبل قوانني العمل واألحوال الشخصية والقوانني املدنية 
وغيرها. كيف يمكن أن نتوقع أن تصل النساء اللبنانيات اللواتي لطاملا 
تقاضنَي نصف ما يتقاضاه الرجل وكّن محدودات الحركة ومحرومات 
ــقــــرارات املــصــيــريــة الــتــي تــخــّص أجــســادهــن ومستقبلهّن  ــ ال مـــن اتـــخـــاذ 

وأسرهّن ومجتمعهّن إلى سّن التقاعد؟
الوصول إلى املعلومات والخدمات الصحية ما زال في حاجة أساسية إلى 
النساء بغض النظر عن أعمارهّن، ال سّيما الصحة اإلنجابية والجنسية. 
كذلك هي الحال بالنسبة إلى التعليم والوصول املتكافئ للفرص )فرص 
العمل والعلم والسفر وغيرها( وبالنسبة إلى حق التملك واإلرث وغيرهما.

املنتظر  الستاتوس  وبــني  الحالي  النساء  واقــع  إذًا بني  ها عالقة سببية 
ّ
إن

ات غائبات غالبًا عن املشهدية العامة في املساحات 
ّ
لشيخوختهّن. املسن

ني منفذًا اجتماعيًا 
ّ
العامة للمدن. من املحتمل أن يخلق بعض الرجال املسن

يعتمدَن  ات 
ّ
املسن النساء  لكّن  غيرها،  أو  القهوة  خــالل جلسات  من  لهم 

الدراسات  الخاص. وتشير إحدى  الحّيز  غالبًا على اآلخرين ويبقنَي في 
النساء  أّن  إلى  األكاديمي في عام 2017،  اوكسفورد  التي نشرها موقع 
نقص  ويعاننَي من  كبيرة،  بنسبة  مات 

ّ
متعل هّن غير  لبنان  في  ات 

ّ
املسن

أكثر  االكتئاب. وعليه، يصبحَن  النشاطات ومن  غذائي حاد ومن غياب 
عرضة إلى التعطيل الوظيفي من الرجال في العمر نفسه. بالتالي، تصبح 
ني أكثر حاجة إلى رعاية صحية 

ّ
النساء املسنات باملقارنة مع الرجال املسن

واجتماعية واقتصادية ووظيفية.
نسبة  والستني(  الخامسة  تــجــاوزوا  )الــذيــن  املسنون  ل 

ّ
يشك في مجتمع 

10 في املائة من سكانه )بحسب دائــرة اإلحصاء املركزي لعام 2012(، 
ال نجد أّي وجه إيجابي للشيخوخة، في حني تنعدم املشاريع أو البرامج 
ــارة إلـــى أّن الــبــرامــج  ــ ــني ودعــمــهــم. تــجــدر اإلشـ

ّ
املــخــصــصــة لــرعــايــة املــســن

ني( تبقى قاصرة إذا لم تأخذ 
ّ
ات )واملسن

ّ
واملشاريع التي تستهدف املسن

بعني االعتبار واقع النساء والفتيات بطريقة شمولية من دون االقتصار 
على إجراءات التضميد.

)ناشطة نسوية(

كبيرات السن في لبنان

تاء تجربة

تزايدت الشكاوى 
ضد الشرطة 

)العربي الجديد(

هل ثّمة سجن سري في المكان؟ )عبد اهلل دوما/ فرانس برس(

السفارة األميركية في موسكو )العربي الجديد(
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