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عبد الرحمن خضر

أثرت سنوات الحرب الطويلة في سورية 
على نواح كثيرة في حياة السكان، وزادت 
تلك  املجتمعات، خصوصًا  في  األمـــراض 
الــخــاضــعــة لــســيــطــرة املـــعـــارضـــة، بــســبــب ظـــروف 
النزوح والقصف والتجويع والحصار. ومن أبرز 
أمــراض  أوضاعها  التي ســاءت  الصحية  الحاالت 
الكلى التي يتكبد املصابون بها مشقات جّمة في 
الحصول على أدويــة، أما أولئك الذين يحتاجون 
ــه مــســتــحــيــل  ــبـ ــل فــــالــــوضــــع شـ ــلـــســـات غـــسـ إلــــــى جـ
مراكز  إلــى  الــوصــول  صعيد  على  إليهم  بالنسبة 
الــعــدد عــمــومــًا، واملـــحـــدودة لجهة  القليلة  الــعــاج 

األجهزة املتوافرة فيها.
تـــقـــّدر مــديــريــة صــحــة مــحــافــظــة إدلــــب الــخــاضــعــة 
لسيطرة املــعــارضــة، عـــدد املــرضــى الــذيــن يــجــرون 
جلسات غسل كلى دوريــة بـــ500 يــتــرّددون على 9 
مــراكــز فــي إدلــب املدينة وبــلــدات أريــحــا ودركــوش 
وسلقني وأرمناز وكفرتخاريم ودارة عزة واألتارب، 
 
ّ
ومستشفى منطقة باب الهوى الحدودية، علمًا أن

إحصاءات فريق »منسقو استجابة سورية« تفيد 
 مليونًا ونصف مليون من أصل أكثر من أربعة 

ّ
بأن

في  املــحــافــظــة يسكنون  مــايــني شــخــص تضمهم 
مخيمات بدائية قرب الحدود مع تركيا.

البيك )31 عامًا( املصاب بقصور كلوي  رافــي  يقول 

والـــنـــازح مـــن مــديــنــة مــعــرة الــنــعــمــان جــنــوبــي إدلـــب 
الجديد«: »أجري  »العربي  لـ  إلى مخيم دير حسان، 
ثــــاث جــلــســات لــغــســل الــكــلــى أســبــوعــيــًا فـــي مــركــز 
الهداية ببلدة قاح الحدودية مع تركيا. وأضطر إلى 
االنتقال بمفردي مسافة تتجاوز 20 كيلومترًا على 
دراجتي النارية، بعدما كانت تنقلني سابقًا سيارة 
بسبب  الخدمة  هــذه  تتوقف  أن  قبل  للمركز،  تابعة 
عــدد املرضى املرتفع ووجــود حــاالت حرجة تحظى 
بـــأولـــويـــة أكـــبـــر عــلــى صــعــيــد الـــرعـــايـــة واالهـــتـــمـــام«. 
يضيف: »فعليًا أخسر ثاثة أيام أسبوعيًا أقضيها 
ــلـــى الــــذي  ــكـ ــلــــى جــــهــــاز غـــســـل الـ ــرقــــات وعــ ــطــ ــلـــى الــ عـ
تستغرق جلسته الواحدة بني ثاث وأربــع ساعات. 
وما يزيد الصعوبات أن موعد جلساتي محدد دائمًا 
يوميًا. ويمكن  املركز  في  كثرتها  املساء في ظل  في 
ني اعتدت على هذا الروتني، في حني أواجه 

ّ
القول إن

التي أحتاجها يوميًا،  األدويـــة  فــي شــراء  صعوبات 
كون ثمنها باهظًا وال تتوافر أحيانًا«.

الــتــنــفــيــذي ملستشفى »الــهــدايــة« عبد  يــشــرح املــديــر 
 »وضع 

ّ
أن الجديد«  لـ »العربي  الله  أبــو عبد  السام 

مــرضــى الكلى فــي الــشــمــال الــســوري مــأســاوي جــدًا، 
ومــعــظــم املـــرضـــى الـــذيـــن يــراجــعــون مــركــزنــا إلجـــراء 
جلسات الغسل يسكنون في املخيمات. ونحن نملك 
سيارة إسعاف واحدة لنقل املرضى، ما يحتم تلقينا 
الصحة  املدني ومديرية  الــدفــاع  مساعدة من جهاز 
في إدلب من أجل نقل آخرين. ونحرص على تقديم 

الجلسات،  يــجــرون  الــذيــن  للمرضى  مجانية  أدويـــة 
أدوية  بالتأكيد مبالغ كبيرة مقابل  لكنهم يدفعون 
 أجهزة 

ّ
أخرى ال نستطيع توفيرها لهم«. ويوضح أن

السوري  الشمال  في  املتوافرة  الكلى  غسل  جلسات 
قديمة، وال تلبي املتطلبات الصحية املائمة للعاج، 
ما ينعكس سلبًا على جلسات الغسل الكثيرة التي 
تجرى يوميًا، وبالتالي على املرضى. ويؤكد ضرورة 
الـــتـــدخـــل لــجــلــب أجـــهـــزة حــديــثــة مـــن أجــــل تخفيف 
معاناة املرضى الذين يتكبدون مشقات في الوصول 
أساسًا إلى املراكز، وينتظرون ساعات طويلة لتلقي 
العاج. وُيؤكد عبد الله أن »عدد مرضى غسل الكلى 
الــســوري، بسبب ســوء استخدام  يـــزداد فــي الشمال 
األدويــة املسكنة والحاالت الحرجة للمرضى، وعدم 
تلقي الخدمات الازمة، ما يفاقم املشكات الصحية، 
علمًا أن سكان هذه املناطق يفتقدون عمومًا نوعية 
املياه الصالحة للشرب، ونقص كميتها املخصصة 
للفرد الواحد، وتدهور الحاالت النفسية واألمراض 
املــرتــبــطــة بـــهـــا، بــســبــب الـــظـــروف الــقــاســيــة لــلــنــزوح 

والقصف املتواصل«.
النازح من ريف دمشق  أما يوسف بال )47 عامًا(، 
ش، والذي يجري جلسات لغسل الكلى 

ّ
إلى مدينة بن

فــي مــركــز مدينة إدلـــب فيقول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»أكــــره الـــذهـــاب إلـــى املــركــز بــســبــب مــشــقــات الــطــريــق 
أنفق نحو 100 دوالر  وطــول ساعات االنتظار، كما 
ثمنًا لــأدويــة وأجــــور الــتــنــقــل، وهـــو مــا ال أستطيع 

تحمله، خاصة أنني أدفع أيضًا كلفة إيجار السكن 
أتلقى أجرًا  ومصاريف إعالة ثاثة أطفال، في حني 
ـــنـــي أضـــطـــر إلــــى الــغــيــاب يـــومـــني عـــن الــعــمــل 

ّ
أقــــل ألن

أسبوعيًا«.
من جهته، يروي رئيس قسم أمراض الكلى في مركز 
األمــــني الــطــبــي، بــمــديــنــة أريـــحـــا، لــقــمــان الــخــطــيــب، لـ 
دورية  ُيجري جلسات  »املركز   

ّ
أن الجديد«  »العربي 

لـــ 25 مــريــضــًا، ويـــقـــّدم لــهــم خــدمــتــي الــنــقــل والــعــاج 
فــي حــال تــوافــرتــا. أمــا عــدد الجلسات فــيــتــراوح بني 
نا عاجزون عن توفير أدوية 

ّ
200 و225 شهريًا، لكن

 بــعــضــهــا مــفــقــود في 
ّ
فـــي شــكــل دائــــم لــلــمــرضــى، ألن

 ثمنها مرتفع جدًا«.
ّ
الصيدليات، أو ألن

مجتمع
 عدد اإلصابات بكوفيد-19 الذي 

ّ
أعلن الفرع األوروبي ملنظمة الصحة العاملية، أمس الخميس، أن

يتسّبب به فيروس كورونا الجديد ارتفع من جديد في خال األسبوع املاضي في أوروبا، وذلك 
 

ّ
ر الفرع األوروبــي من خطر حصول تفش

ّ
بعدما كان قد تراجع ملّدة عشرة أسابيع متتالية. وحذ

وبائي جديد، وقد أّكد مدير منظمة الصحة العاملية في أوروبــا هانس كلوغه، في خال مؤتمر 
سّجل في املنطقة األوروبية، 

ُ
 »موجة جديدة )من الفيروس( سوف ت

ّ
صحافي عقده عبر اإلنترنت، أن

)فرانس برس( إال في حال بقينا منضبطني«. 

أجرتها  النطاق  واسعة  سريرية  لتجربة  النهائية  النتائج   
ّ
أن األملانية  »كيورفاك«  شركة  أعلنت 

ه فّعال بنسبة 48 في املائة فقط، وهو معّدل 
ّ
على لقاحها التجريبي املضاد لكوفيد-19 أظهرت أن

الريبوزي املرسال. وكانت  التي تعتمد تقنية الحمض النووي  اللقاحات األخــرى   بكثير من 
ّ

أقــل
عة منذ نشرت الشركة في منتصف يونيو/ حزيران بيانات التجارب األولى التي 

ّ
النتيجة متوق

أتــت نتائجها األولــّيــة مخّيبة لــآمــال. وكــانــت الــشــركــة قــد عــزت تلك االنــتــكــاســة إلــى شــمــول تلك 
)فرانس برس( التجارب السريرية عددًا كبيرًا من الطفرات. 

نتائج مخيّبة لآلمال للقاح »كيورفاك« األلمانيإصابات كورونا ترتفع مجددًا في أوروبا

األمين  الكلى في مركز  رئيس قسم أمراض  يقول 
الخطيب،  لقمان  السورية،  أريحا  بمدينة  الطبي 
لـ»العربي الجديد« إّن »عدد مراكز غسل الكلى في 
المشكلة  لكّن  ما.  نوعًا  مقبول  السوري  الشمال 
الذي  األمر  فيها،  األجهزة  عدد  قلة  في  تكمن 

يقلص عدد جلسات الغسل اليومية«.

نقص في األجهزة

وافـــق الــبــنــك الـــدولـــي عــلــى تــقــديــم مــنــح بقيمة 150 
ي 

ّ
تغط ملــشــروعــات  لليمن،  أمــيــركــي  دوالر  مــلــيــون 

ــاه  ــيـ ــذاء واملـ ــ ــغـ ــ الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة األســـاســـيـــة والـ
لــنــحــو 3.65 مـــايـــن يــمــنــي،  الـــصـــحـــي  ــرف  ــــصــ وال
التخفيف من عجز في  املساعدة في  وذلــك بهدف 
الــتــمــويــل لـــزيـــادة إمــكــانــيــة حــصــول مــواطــنــيــه على 
الخدمات األساسية مثل خدمات الصحة والتغذية 
واملياه والصرف الصحي. وأوضح أّن »البلد األشّد 

الشرق  لبلدان منطقة  الدولي  البنك  قائمة  فقرًا في 
األوسط وشمال أفريقيا، يشهد أسوأ أزمة إنسانية 
فــي العالم منذ بــدء الــصــراع فيه قبل ستة أعـــوام«. 
أضـــاف أّن نــحــو »20 مــلــيــون يــمــنــي، مــن بــن نحو 
29 مليون نسمة، يعانون من انعدام األمن الغذائي 
وخطر سوء التغذية، إذ ال يستطيع ثلثاهم توفير 
ــراب والــحــصــول على  مـــا يــكــفــي مـــن الــطــعــام والـــشـ
خــدمــات املــيــاه والــصــرف الــصــحــي«. وكــانــت أمــوال 

ــق على اليمن منذ إبــريــل/ 
ّ
إضــافــيــة قــد بـــدأت تــتــدف

نيسان املنصرم بعدما صّرح مسؤولون في األمم 
املتحدة بأّن اليمن قد يواجه أسوأ مجاعة في العالم 
منذ عشرات السنن، غير أّن منظمات اإلغاثة تفيد 
حتى  اإلنسانية  للجهود  الكافي  املـــال  ــر 

ّ
تــوف بــعــدم 

نهاية العام الجاري.
وقالت رئيسة قسم اليمن في البنك الدولي تانيا ماير 
 الزمــة للمساعدة 

ً
ــر أمـــواال

ّ
إّن »املــشــروع ســوف يــوف

الناس  املــمــتــازة ألشـــّد  الــرعــايــة الصحية  فــي توفير 
فقرًا وضعفًا بمن فيهم الذين يعيشون في مناطق 
نائية«. ُيذكر أّن الحرب تسّببت في سقوط عشرات 
آالف القتلى، معظمهم من املدنين، ودفعت باملاين 
املــائــة من  إلــى شفا املــجــاعــة، علمًا أّن نحو 80 فــي 
أي نحو 24 مليون نسمة، يعتمدون  اليمن،  سكان 

على املساعدات اإلنسانية في تدبير قوت يومهم.
)فرانس برس(

Friday 2 July 2021
الجمعة 2 يوليو/ تموز 2021 م  22  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2496  السنة السابعة

)خالد زياد/ فرانس برس(



ـــتـــح الـــجـــرح وكــذلــك 
ُ
فـــي يــونــيــو املــــاضــــي، ف

الــســجــال حـــول مــا تــعــّرض لــه أطــفــال وأســر 
 ذلك املجتمع 

ّ
من السكان األصلّيني. وقد هز

ــع رئــــيــــس الــــــــــوزراء جــاســن  ــ ــ ــنــــدي، ودفـ ــكــ الــ
التعبير عن حزنه متحّدثًا عن  إلــى  تــرودو 
ــم يــرتــبــط بــمــعــانــاة  ــك األلــ ألـــم وصـــدمـــة. وذلــ
الــســكــان األصــلــّيــني مــع املــســتــوطــنــني الــذيــن 
ــــي الــكــنــديــة ومــارســوا  ــقــوا نــحــو األراضـ

ّ
تــدف

مـــا مـــارســـه نــظــراؤهــم فـــي مـــا يــعــرف الــيــوم 
 

ّ
ــي حـــق ــة فــ ــيـ ــركـ ــيـ ــات املـــتـــحـــدة األمـ ــواليــ ــالــ بــ
ي 

ّ
الــســكــان األصــلــّيــني، وإجــبــارهــم عــلــى تبن

ــهــدف 
ُ
نــمــط حــيــاة غــيــر حــيــاتــهــم، فــيــمــا اســت
ر«.

ّ
األطفال خصوصًا باسم »التحض

ومــنــذ تــأســيــس كــنــدا املــوحــدة فــي عـــام 1867، 
ــِزع أكــثــر مــن 150 ألــف طفل مــن عائاتهم 

ُ
انــت

ليتّم  تقريبًا،  دينية  مــدرســة   130 إلــى  قلوا 
ُ
ون

اســتــيــعــابــهــم فـــي املــجــتــمــع الـــكـــنـــدي الــجــديــد 
ــة كـــانـــت تــمــّول   الــــدولــ

ّ
)األوروبـــــــــــي(، عــلــمــًا أن

املـــــــدارس وتـــديـــرهـــا الــكــنــيــســة الــكــاثــولــيــكــيــة. 
ــالـــقـــوة مــــن أســــرهــــم كـــان  ــزاع األطــــفــــال بـ ــ ــتـ ــ وانـ
ي 

ّ
ــهــا لــم تــكــن تــرغــب فــي التخل

ّ
إلــزامــيــًا، إذ إن

ــبــــرون عــلــى  ــــجــ عــــن أطـــفـــالـــهـــا الــــذيــــن كــــانــــوا ُي

ني، مع 
َ
االبتعاد عن لغتهم وثقافتهم األصلّيت

ــاء املــعــارضــني كــانــوا يــعــّرضــون   اآلبــ
ّ
الــعــلــم أن

أنفسهم إلى السجن. ومنذ عام 1920، صارت 
املدارس الداخلية إلزامية لأطفال من السكان 

األصلّيني.
 كندا ُعــرفــت فــي منتصف 

ّ
وعلى الــرغــم مــن أن

ــمــــاذ لـــلـــفـــاريـــن مــن  ــتــــاســــع عـــشـــر كــ ــرن الــ ــ ــقـ ــ الـ
الــعــبــوديــة فــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، 
 

ّ
تنتشر في حق كانت   ممارسات شنيعة 

ّ
فــإن

ذلك  استهدفت هوية  وقــد  األصلّيني،  السكان 
الــشــعــب مـــن خــــال »إعـــــــادة تـــربـــيـــة« الــصــغــار 
ــا يــشــبــه انـــصـــهـــارًا كــلــيــًا فــــي ثــقــافــة  لــخــلــق مــ
 يــــردده 

ّ
ــيـــض، وهــــو مـــا ظــــل مــجــتــمــع كــنــدا األبـ

القرن  سياسيون ورجــال دين حتى منتصف 
املاضي. ونجم عن تلك املمارسات أهــوال من 
قــبــيــل مــــصــــادرة أراضــــــي الـــســـكـــان األصــلــّيــني 
ــبــــارهــــم عـــلـــى االنـــتـــقـــال نـــحـــو مــجــّمــعــات  وإجــ
األميركية،  الطريقة  على  )محمّيات(  سكنية 
الكاثوليكية  والكنائس  األديــرة  وقد ساهمت 
ــي تـــنـــفـــيـــذهـــا، بـــمـــا فــيــهــا نــقــل  بـــجـــزء كــبــيــر فــ
ــي عــن ثقافة 

ّ
الــصــغــار إلجــبــارهــم عــلــى الــتــخــل

أجـــدادهـــم ولغتهم وتــقــالــيــدهــم. وثــّمــة أطــفــال 

ناصر السهلي

ــــف عــن  ــــشـ ــع، ُكـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ فـــــي خـــــــال أسـ
ـــني تـــضـــّمـــان 

َ
ـــني جـــمـــاعـــّيـــت

َ
مـــقـــبـــرت

رفات أطفال من السكان األصلّيني 
ــني 

َ
ـــني داخــلــّيــت

َ
ــت فـــي مـــوقـــَعـــني تـــابـــَعـــني ملـــدرسـ

ني في مقاطعة كولومبيا 
َ
ني سابقت

َ
كاثوليكّيت

ــة ســــاســــكــــاتــــشــــوان  ــعــ ــاطــ ــقــ ــيــــة ومــ ــانــ ــبــــريــــطــ الــ
فعل  ردود  فــي  الــذي تسّبب  األمــر  ني، 

َ
الكندّيت

مستنكرة وصلت أخيرًا إلى حّد حرق كنائس 
وأديـــرة كاثوليكية. وقــد ُعثر على رفــات 215 
 في املقبرة األولى، أّما في الثانية فعلى 

ً
طفا

مــجــهــولــني معظمهم  رفـــــات  تـــضـــّم  قـــبـــرًا   751
ــا ُســّجــل مــا بــني مــايــو/ أيــار  ــفـــال. ومـ مــن األطـ
ويــونــيــو/ حـــزيـــران املــنــصــرَمــني يــفــتــح مــجــااًل 
أكبر للسجال حول أوضاع سكان كندا األوائل.
وفي النصف الثاني من يونيو، كانت مناطق 
فــي كــنــدا، خــصــوصــًا فــي مــقــاطــعــة كولومبيا 
البريطانية، على موعد مع »حرائق مشبوهة« 
ــــدت املـــقـــاطـــعـــة  ــهـ ــ طـــــاولـــــت كــــنــــائــــس. وقـــــــد شـ
ني 

َ
فـــي 26 يــونــيــو حــــرق كنيست الــســبــت  يــــوم 

ضافان إلى أربع كنائس أخرى 
ُ
ني ت

َ
كاثوليكّيت

حرقت بالكامل في نطاق مجتمعات السكان 
ُ
أ

 تلك 
ّ

كــل  
ّ
أن فــي  األصــلــّيــني. وتشتبه السلطات 

 أحــدهــا وقـــع في 
ّ
الــحــرائــق مــتــعــّمــدة، علمًا أن

اليوم الوطني للسكان األصلّيني الذي تحتفل 
به الباد في 21 يونيو.

وقد فّجرت االكتشافات الجديدة موجة غضب 
وحزن بني السكان األصلّيني، فطالب مجلس 
األمــم األولــى بتحقيق معّمق في كيفية وفاة 
هؤالء األطفال، بعيدًا عن التفسيرات الرسمية 
التي قّدمتها الكنائس واملــدارس طوال عقود 
وا ألسباب 

ّ
هم توف

ّ
من الزمن، إذ أشارت إلى أن

في  جــرحــًا  املكتشفة  الــقــبــور  ـــَعـــّد 
ُ
وت طبيعية. 

 التقديرات تشير 
ّ
املجتمع الكندي، ال سّيما أن

األصـــلـــّيـــني  الـــســـكـــان  مــــن  طـــفـــل   4100 
ّ
أن ــــى  إلـ

ع في مناطق 
ّ
قضوا في مــدارس داخلّية تتوز

ــدا، وفـــقـــًا لـــخـــرائـــط مــنــشــورة  ــنـ مــخــتــلــفــة مـــن كـ
حديثًا. وتلك املــدارس هدفت إلى جعل هؤالء 
ــريــن« و»اســتــيــعــابــهــم« فـــي الــثــقــافــة 

ّ
»مــتــحــض

األغلبية  مجتمع  فــي  أو  ني،  املسيحيَّ والــديــن 
الذين  ت روايــات األطفال 

ّ
منذ عام 1863. وظل

طيلة  كندا  فــي  مصّدقة  غير  وأهاليهم  نجوا 
عقود، إلى أن جاء االكتشاف الرهيب في مايو 
غلوب  »ذي  تقرير لصحيفة  املاضي، بحسب 

إند مييل« الكندية.
األولى  الجماعية  املقبرة  الكشف عن  وبعد 
ــتــــي ضــّمــت  ـــي والــ ــاضـ ــي أواخــــــــر مـــايـــو املــ فــ
 مــــن الـــســـكـــان األصـــلـــّيـــني 

ً
ــا ــفـ رفــــــات 215 طـ

ــلـــوس فــي  ــبـ ــامـ ــابــــع ملــــدرســــة كـ فــــي مــــوقــــع تــ
الكشف  ثّم  البريطانية،  كولومبيا  مقاطعة 
عـــن الــقــبــور الــبــالــغ عـــددهـــا 751 فـــي مــوقــع 
مدرسة ماريفال في مقاطعة ساسكاتشوان 

سكان 
أصليون

مقبرتان 
جماعيتان 
تستعيدان 
تاريخ كندا

كندا  في  المكتشفتان  الجماعيتان  المقبرتان  فتحت 
رئيس  سياسات  رغم  األصليّين،  السكان  بين  جديدًا  جرحًا 
الوزراء جاستن ترودو التي تدعو بحسب ما هو ظاهر 
إلى التسامح واالعتذار من هؤالء وحماية حقوقهم

رفات 215 طفًال 
في المقبرة األولى في 

كولومبيا البريطانية

751 قبرًا في 
ساسكاتشوان تضّم رفاتًا 

معظمها ألطفال

1819
مجتمع

زعوا من أهلهم وهم لم يبلغوا الثالثة من 
ُ
انت

فون كنتاج زيجات 
ّ
العمر، من بينهم من يصن

مختلطة بني املستوطنني والسكان األصلّيني. 
واستمّرت هذه السياسة حتى عام 1998.

وبعد سجال كبير فّجره نضال مكافحني في 
ى من ثقافة السكان 

ّ
سبيل الحفاظ على ما تبق

التي  الفظائع  بمراجعة  واملطالبة  األصلّيني 
واملصالحة  الحقيقة  لجنة  أصـــدرت  ــكــبــت، 

ُ
ارت

رسميًا  تقريرًا  الكندية  العدل  لــوزارة  التابعة 
فًا مــن أربــعــة آالف صفحة فــي عــام 2015، 

ّ
مؤل

وصـــف مــا كـــان يــجــري فــي املــــدارس الداخلية 
ه »إبادة جماعية ثقافية« 

ّ
برعاية الكنيسة بأن

اللجنة على  اعتمدت  للسكان األصلّيني. وقد 

ــن تــلــك اإلبـــــادة  شــــهــــادات ســبــعــة آالف نــــاج مـ
الجماعية ومــّمــا كــان يـــدور فــي تلك املـــدارس 
الــداخــلــيــة، لــشــرح مــا تــعــّرض لــه هــــؤالء، وفــق 
مـــا شــرحــتــه الــلــجــنــة عــلــى مــوقــعــهــا الــرســمــي 
و2015.   2008 ــاَمــــي  عــ بــــني  عــمــلــهــا  ــة  ــيـ آلـ عــــن 
ني 

َ
ووصـــف الــتــقــريــر، قــبــل الــكــشــف عــن املقبرت

ــيـــف تــــعــــّرض األطـــــفـــــال فــي  ـــني، كـ
َ
الـــجـــمـــاعـــّيـــت

املدارس الداخلية لإلهمال واالستغال وكيف 
 عديدين من 

ّ
عــاشــوا أســـوأ الــظــروف. وبـــنّي أن

هــــؤالء تــعــّرضــوا إلـــى تــحــّرشــات واعـــتـــداءات 
تلك  فــي  واملوظفني  مني 

ّ
املعل قبل  مــن  جنسية 

ــدارس، فيما وصــل اإلهــمــال الــذي تعّرضوا  املـ
إلــيــه والـــامـــبـــاالة بــهــم إلـــى تسجيل مــعــدالت 
وفــيــات فــي تلك املــــدارس الداخلية فــاقــت تلك 

املسّجلة بني السكان عمومًا.
ه في عام 2017، بعد عامني من صدور 

ّ
ُيذكر أن

الــتــقــريــر، وّجــــه تـــــرودو اعـــتـــذارًا مــشــتــركــًا عن 
عن  الحكوميني  املسؤولني  مــع  الفظائع،  تلك 
شر بلغة السكان 

ُ
املدارس الداخلية في الباد، ن

األصلّيني. كذلك طالب ترودو البابا فرانسيس، 
الكاثوليكية، بتقديم  الكنيسة  بصفته رئيس 
اعتذار للسكان األصلّيني عّما كان يجري في 
الكاثوليكية وأديرتها، غير  الكنيسة  مــدارس 

 ذلك لم يحصل حتى اليوم.
ّ
أن

في تقريرها الشامل، تناولت لجنة املصالحة 
»سياسة االستيعاب« وهي املمارسة القاسية 
التي انتهجتها املدارس الداخلية الكاثوليكية 
األصلّية.  القبائل  فــي  كارثية  نتائج  فت 

ّ
وخل

للمجتمع  تفاصيل صادمة جــدًا  وكشفت عن 
 ،1867 عــام  منذ  تاريخ مؤّسسيه  عن  الكندي 
تطبيق  إلـــى  التبشيرية  املــــدارس  تــحــّولــت  إذ 
ــد هــــدفــــت تــلــك  ــ ــ ــال. وقـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــج األطـ ــ ــ ســــيــــاســــة دمـ
التعاليم املسيحية على  فــرض  إلــى  السياسة 
هؤالء وتحويلهم إلى ثقافة البيض ومنحهم 
ُيــَعــّدون   االمــتــيــازات املمكنة، فيما كــانــوا 

ّ
أقـــل

عبئًا. وبهدف تطبيق ذلك، حظرت االحتفاالت 
الـــديـــنـــيـــة والـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة الــخــاصــة 
ــدلــــت لــغــتــهــم  ــبــ ــتــ بــــالــــســــكــــان األصــــلــــيــــني واســ

ني اإلنكليزية والفرنسية. 
َ
باللغت

ووفقًا ملا أبرزته تحقيقات اللجنة، فقد عّبر 
ــة 

ّ
مــعــنــّيــون بــشــؤون الــســكــان األصــلــيــني بــدق

عن الغرض من تلك السياسة في عام 1920، 
 »هــدفــنــا هــو االســتــمــرار حتى 

ّ
إذ قــالــوا إن

ــــد في  ال يـــعـــود هـــنـــاك أمــيــركــي أصـــلـــي واحـ
 

ّ
كل مــن  ص 

ّ
استيعاب ونتخل مــن دون  كندا 

ق بسكان أصلّيني ». وبحسب 
ّ
مشكلة تتعل

مــســؤولــني عــن املــــدارس الــداخــلــيــة فــقــد كــان 
السكان األصليني  مــن  الــفــرد  عليهم »جــعــل 

 أبيض«.
ً
رجا

وسياسة االستيعاب التي ساهمت الكنيسة 
اة من قبل الحكومة 

ّ
في تطبيقها، كانت متبن

الـــفـــدرالـــيـــة فـــي أوتــــــاوا حــتــى عــــام 1970 قبل 
ــق الــعــمــل بــهــا عــلــى وقـــع احــتــجــاجــات 

َّ
أن ُيــعــل

الوزير  رئيس  جبر 
ُ
أ وقــد  األصلّيني.  للسكان 

األســـبـــق بــيــار إلـــيـــوت تــــــرودو، والــــد جــاســن 
التي  التخلي عن تلك السياسة  تــرودو، على 

ــادة الــثــقــافــيــة« بحسب وصــف  ــ أّدت إلـــى »اإلبـ
أسرهم  من  زعوا 

ُ
انت الذين  فاألطفال  اللجنة. 

ــرمـــوا مـــن رؤيـــة  ــال، ُحـ ــيـ عــلــى مــــدى ســبــعــة أجـ
يتمّكنوا  لــم  عـــادوا ملقابلتهم  آبــائــهــم، وحــني 
ــم يــتــمــّكــنــوا مـــن فهم  مـــن الـــتـــواصـــل مــعــهــم. لـ
بعضهم بعضًا، فاألبناء لم يفهموا لغة اآلباء 
 »أطفال السكان 

ّ
وال ثقافتهم. وأّكد التقرير أن

ــلـــيـــني ُحــــرمــــوا مــــن هـــوّيـــتـــهـــم مــــن خـــال  األصـ
جــهــود مــنــهــجــيــة ومــتــضــافــرة لــلــقــضــاء على 
ثقافتهم ولغتهم وروحهم. وقد كانت بالتالي 

إبادة ثقافية«. كندا
مونتريال

الواليات المتحدة

المكسيك

تحقيق

تونس ـ مريم الناصري

تــقــصــد أحـــــام الــطــرابــلــســي )30 ســنــة( 
ــكــــان  أســــبــــوعــــيــــًا مـــــكـــــان مـــنـــحـــلـــتـــهـــا )مــ
الريفية  تستور  بمدينة  النحل(  تربية 
د صناديق النحل، 

ّ
بمحافظة باجة. تتفق

ــعـــســـل املــــتــــوافــــر.  وتــــعــــايــــن مـــحـــصـــول الـ
ترتدي مابس بيضاء فضفاضة تغطي 
 جسمها لحمايتها من لدغات النحل، 

ّ
كل

دخانًا  مساعديها  أحــد  ينفخ  وقــت  فــي 
أبــيــض بــواســطــة مضخة صــغــيــرة على 
 صندوق تفتحه لرؤية خايا النحل 

ّ
كل

بـــوضـــوح، والــتــحــقــق مـــن كــمــيــة الــعــســل 
التي تنتجها كل خلية.  

ــهــا بــاشــرت مشروعها 
ّ
تــوضــح أحـــام أن

قــبــل ســـت ســـنـــوات حـــني امــتــلــكــت خلية 
واحـــــــدة، وصــــــواًل إلــــى خــمــســني حــالــيــًا. 
الــزراعــيــة مكانًا  اخـــتـــارت أرض والـــدهـــا 
العمل  فــرص  انــعــدام  نتيجة  ملشروعها 
وحّبها لتربية النحل، وزرعت الزعفران 
زهر 

ُ
ت ها نبتة 

ّ
النحل، ألن قرب صناديق 

طــوال السنة، ويجد النحل فيها موقعًا 
تقول: »هذا  ليتغذى من رحيقها.  مهمًا 
ساعد بقاء 

ُ
العمل يحتاج إلى مكونات ت

الخايا منتجة، لذا نزرع أنواعًا خاصة 
من األزهــار واألشجار تلبي احتياجات 
الــغــذاء طــوال السنة، وأيضًا  النحل إلــى 
نـــبـــاتـــات طــبــيــة وعـــطـــريـــة. كــمــا ســنــزرع 
ــثــــور والـــخـــزامـــى  ــان الــ ــرة لـــسـ ــ قـــريـــبـــًا زهــ
ــاتــــات أخــــــرى ســتــشــكــل  ــبــ ــاع ونــ ــنـ ــعـ ــنـ والـ
مــصــادر غــــذاء مــهــمــة لــلــنــحــل، وسنعمل 
النباتات واستخراج  أيضًا على تقطير 

زيوتها«.   
النحل  ينتج  أن  »يــمــكــن  ـــه 

ّ
أن إلـــى  تشير 

على مـــدار الــســنــة، خــاصــة خــال فصلي 
ارتفاعًا  يشهدا  لــم  إذا  والصيف  الربيع 
كبيرًا في درجات الحرارة قد يتسبب في 
مــرض الــنــحــل، أو تخفيض قــدرتــه على 
كــمــيــات كبيرة  الــتــغــذيــة تمهيدًا إلنــتــاج 
من العسل. أما في الشتاء فيقل اإلنتاج، 
ال سيما أثناء هطول كميات كبيرة من 
لــذا يلجأ بعض مــربــي النحل  األمــطــار. 
إلى إطعام الخايا باملاء والسكر اللذين 
ــتــــاج مـــن كــيــلــوغــرام  ــزيــــدان نــســبــة اإلنــ يــ
واحد إلى أكثر من خمسة كيلوغرامات. 
ــذا الـــعـــســـل يــصــبــح اصــطــنــاعــيــًا  ــ لـــكـــن هـ
وليس طبيعيًا، ويفقد نكهته ومنفعته 
ينتجه  العسل  أنـــواع  فــأجــود  الصحية. 
تغذية من مصادر خارجية،  النحل با 
ويـــــكـــــون مـــــن مــــــــذاق إكــــلــــيــــل الــــجــــبــــل أو 
الصعتر، أي بحسب طعم رحيق األزهار 

التي ترعى فيها خايا النحل«.  
ــنـــحـــل مــــن املـــهـــمـــات  ــة الـ ــيـ ــربـ ــر تـ ــبـ ــتـ ــعـ ـ

ُ
وت

إلى عناية ورعاية  التي تحتاج  املعقدة 
يتأثر كثيرًا  النحل   

ّ
أن خاصة، ال سيما 

بالظروف املناخية املحيطة به، سواء إذا 
ارتفعت درجة الحرارة أو هطلت األمطار 
األرض.  بمدى خصوبة  وأيضًا  بغزارة، 
لـــــذا تـــحـــتـــاج تـــربـــيـــة الـــنـــحـــل إلـــــى أرض 
املراعي.  توفر  ريفية  منطقة  في  زراعية 
واملـــهـــنـــة حـــكـــر عـــلـــى الــــرجــــال لــصــعــوبــة 
 غالبية خايا 

ّ
العمل فيها، خصوصًا أن

النحل توجد في مرتفعات قرب غابات 
وأشجار تسمح بأن يجد النحل املراعي، 
وتشكل طبيعة جغرافية صعبة لإلناث. 
 هـــذه الــصــعــوبــات لــم تمنع شــابــات 

ّ
لــكــن

كــثــيــرات مـــن اخــتــيــار الــعــمــل فـــي تــربــيــة 
الــنــحــل. تــشــيــر ربـــح مــولــهــي )32 عــامــًا( 
الـــتـــي تـــربـــي الــنــحــل فـــي مــنــطــقــة كــســرى 

إلى  تونس،  شمالي  سليانة،  بمحافظة 
أنــهــا واجــهــت صــعــوبــات عــدة فــي بداية 
عــمــلــهــا، ال ســيــمــا بــعــد انــتــقــاد عائلتها 
النحل،  تربية  فــي  النجاح  على  قدرتها 
ــًا مـــحـــصـــورًا  ــقــ ــرهــ  مــ

ً
ــا ــ ــمـ ــ بــــاعــــتــــبــــاره عـ

بالرجال، وقد تمارسه فقط نساء يعشن 
في وسط تقليدي ريفي محافظ يرفض 
ر 

ّ
عملهن خارج مسقط رأسهن، ما يضط

بعضهن إلى امتهان أعمال زراعية، من 
بينها تربية النحل، لكن بطرق تقليدية 
وتـــقـــول  بــســيــطــة.  أدوات  ــتـــخـــدام  وبـــاسـ
ــد«: »أمـــلـــك  ــديــ ــجــ »الـــعـــربـــي الــ مـــولـــهـــي لــــ
اليوم 60 خلية نحل، أراقبها يوميًا، في 
حــني لــم أزرع إاّل نــبــاتــات زهــريــة لــغــذاء 
بنبتة  املنطقة غنية   

ّ
أن باعتبار  النحل، 

 150 وأنــتــج سنويًا نحو  الــجــبــل.  إكليل 
ــن الـــعـــســـل، أبــيــعــه بسعر  كــيــلــوغــرامــًا مـ
للكيلوغرام  دوالرًا  و50   20 بني  يتراوح 

 نوع منه«.   
ّ

الواحد، بحسب مذاق كل
لــدغــات النحل قــد تتسبب في   

ّ
أن ورغـــم 

آثار جانبية، تواظب حنان عبد الاوي 
تقول  عــامــًا.   15 منذ  النحل  تربية  على 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أصــبــت بــلــدغــات  لـــ
ــنـــحـــل مــن  ــقـــدي الـ ــفـ ــــال تـ ــدة خــ ــ مـــــــرات عــ

الــخــاصــة باملربني  ارتــــداء املــابــس  دون 
لــلــوقــايــة. لــكــن بــعــد تــجــربــتــي الــطــويــلــة 
فـــي مــجــال تــربــيــة الــنــحــل، تــعــلــمــت أكــثــر 
الــلــدغــات«. وتشير حنان  تــفــادي  كيفية 
ــه »ال يكفي فقط توفير صناديق 

ّ
أن إلــى 

ــــي أرض  ــا فـ ــهــ ــعــ لـــتـــربـــيـــة الـــنـــحـــل ووضــ
ألواح  زراعية، فمن الضروري استخدام 
خــشــبــيــة تــوضــع داخــــل الــصــنــاديــق كي 
توضع  أن  ويجب  النخل خليته.  يشكل 
ــــواح بــعــنــايــة، ويــجــرى تفقدها  هـــذه األلـ
أسبوعيًا. ويضطر غالبية مربي النحل 
إلــى زرع أنـــواع عــدة مــن الــنــبــاتــات التي 
ـــوفـــر 

ُ
ــوال فــــتــــرات الـــســـنـــة كــــي ت ــ ــــزهــــر طــ

ُ
ت

لذا  عليه.  النحل  يتغذى  الـــذي  الــرحــيــق 
ــيـــة أيـــضـــًا، وهــــذا أمــر  نــنــفــذ أعـــمـــااًل زراعـ
كثيرين  تونسيني   

ّ
أن خصوصًا  معقد، 

الجبل  إكليل  مــذاق  ذا  العسل  يفضلون 
مــن  غـــيـــرهـــا  أو  الــــســــدر  أو  الــصــعــتــر  أو 
األعشاب الطبية، أي أن يكون من أجود 
كيفية  نتعلم  بــالــتــالــي  ونــحــن  ــواع.  ــ األنــ
زرع النباتات والتعامل معها. وارتفعت 
أســـعـــار الــعــســل فـــي الـــســـنـــوات األخـــيـــرة 
الكبيرة  واإلمكانات  املراعي  ة 

ّ
قل بسبب 

التي تتطلبها رعايتها«.

تونسيات يربّين النحل

يمكن للنحل أن يُنِتج على مدار السنة )العربي الجديد(

بدأت تنشط قبل ست سنوات مع خلية واحدة )العربي الجديد(

تحيّة ألرواح الصغار الذين قضوا )كول بورستون/ فرانس برس(

4.100
طفل من السكان األصليّين قضوا في 
مدارس داخليّة كاثوليكية تتوزّع في 

مناطق مختلفة من كندا

تربية النحل من 
مهن الرجال التقليدية 

في تونس، إذ تحتاج 
إلى جهد بدني كبير 
وتترافق مع أخطار 

التعرض للدغات، 
لكّن نساء كثيرات 

انضممن إليهم

في خالل األزمة الليبية 
الممتدة، انخرط شبان 

كثر في مجاميع 
مسلحة تسيطر على 

األرض. اليوم، مع تبّدل 
المعطيات وتشّكل 

حكومة جديدة في 
البالد، يُطرح السؤال حول 

مصير هؤالء

إلى المجهول ليبيا: شبان منخرطون في المجاميع المسلحة 
مئات الشبان يتلّقون 

منحًا مالية من إدارات 
مجاميعهم المسلحة

ال تتوّفر منظومة 
حكومية تؤّكد انتساب 

المسلحين إلى الدولة

طرابلس ـ العربي الجديد

ــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة والـــهـــيـــئـــات  ــلـ ــكـ مــــا زالـــــــت الـ
املــرتــبــطــة بــاملــجــمــوعــات املــســلــحــة فــي الــبــاد 
لم  الذين  الليبيني  الشبان  تخّرج دفعات من 
يــجــدوا ألنفسهم فرصًا ســوى االنــخــراط في 
السلطات  العسكري، في حني تمضي  العمل 
فــــي تـــأكـــيـــد عـــزمـــهـــا عـــلـــى تــفــكــيــك املــجــامــيــع 
املسلحة وإعــادة دمــج مسلحيها في الحياة 
املـــدنـــيـــة. وفــــي الـــخـــامـــس مـــن شــهــر يــونــيــو/ 
العسكرية  الكلية  الــجــاري، خــّرجــت  حــزيــران 
فــي مــصــراتــة، الــواقــعــة شــمــال غــربــي الــبــاد، 
الدفعة 51 من قــوات »بــركــان الغضب«. وفي 
نــهــايــة شــهــر مـــايـــو/ أيــــار املـــاضـــي، احتفلت 
معسكرات شرق ليبيا املوالية للواء املتقاعد 
مــن ضمن   52 الدفعة  بتخريج  خليفة حفتر 
عـــرض عــســكــري كبير ُيــظــهــر مــشــاركــة مئات 

الشبان.
يقول عبد الباسط حقيق، وهو ضابط في 
إدارة التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية 

»العربي  بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، لـ
 »هــــــؤالء الـــشـــبـــان يــواجــهــون 

ّ
ــديـــد«، إن الـــجـ

منظومة  اآلن  حــتــى  تــقــوم  ال  إذ  املـــجـــهـــول، 
حــكــومــيــة تـــؤّكـــد انــتــســابــهــم بــشــكــل رســمــي 
إطار  هم موظفون في 

ّ
أن الدولة وتثبت  إلى 

قواتها العسكرية النظامية«. يضيف حقيق 
ــون 

ّ
 »مـــئـــات مـــن الــشــبــان املــســلــحــني يــتــلــق

ّ
أن

مجاميعهم  إدارات  قــبــل  مـــن  مــالــيــة  مــنــحــًا 
مــــزّوديــــن  يـــكـــونـــوا  أن  دون  مــــن  املـــســـلـــحـــة 
باملؤسسة  صلتهم  تثبت  عسكرية  بــأرقــام 
العسكرية، ألسباب عديدة«. ويشرح حقيق 
 »املؤسسة العسكرية 

ّ
 إن

ً
تلك األسباب، قائا

ما زالت منقسمة حتى بعد توحيد السلطة 
تــتــبــع إلدارات غير  زالــــت  الــســيــاســيــة، ومـــا 
ح 

ّ
رسمية منحازة إلى أطراف الصراع املسل

 »تـــوّرط الشبان 
ّ
فــي الــبــاد«، مشيرًا إلــى أن

املسلحني في الحروب السابقة وما تخللتها 
مـــن تـــجـــاوزات تــتــعــلــق بــالــجــانــب الــجــنــائــي 
ــبـــرى أمــــــام دمـــجـــهـــم فــي  ــكـ ـــل الــعــقــبــة الـ

ّ
يـــمـــث

الرسمية«. والعسكرية  األمنية  املؤسسات 

الحكم  ت 
ّ
التي تول املؤقتة  الحكومة   

ّ
أن ُيذكر 

السابق،  النظام  عقب سقوط   2012 عــام  فــي 
الخاصة بدمج  برامجها  تنفيذ  تفلح في  لم 
املقاتلني في مؤسسات الدولة املدنية بسبب 
تـــزايـــد مــســتــويــات الــعــنــف وانــتــشــار الــســاح 
الــدولــة وتحّكم أمــراء  الــذي أّدى إلــى عسكرة 

 الخطر ال يكمن في صحة الرقم أم 
ّ
الباد. لكن

 أعداد املسلحني بالفعل 
ّ
عدم صحته، علمًا أن

الــحــســابــات   مــنــظــومــة 
ّ
بــــــــاآلالف«. وألن هـــي 

العسكرية ال تملك إحــصــاءات دقيقة ألعــداد 
 الـــعـــدد يــفــوق 

ّ
املــســلــحــني، يـــرّجـــح حــقــيــق أن

 »أكثر املشاركني 
ّ
خمسني ألفًا، مشيرًا إلى أن

الغالب من الشبان  في الحروب يكونون في 
ــنـــداء الـــحـــرب ألســبــاب  الـــذيـــن يــســتــجــيــبــون لـ
مــعــّيــنــة، إّمـــــا طــمــعــًا فـــي مـــزايـــا مــالــيــة وإّمــــا 
تعصبًا ملنطقة أو قبيلة. وعند انتهاء الحرب، 
السابقة«.  ومــواقــعــهــم  إلــى مهنهم  يــرجــعــون 
حني 

ّ
باملسل محدقًا  الحقيقي  الخطر  ويبقى 

التوظيف  انــتــظــار  فــي  باملجاميع  املــلــتــزمــني 
الرسمي.

أعلنت  املــاضــي،  األول  أكتوبر/ تشرين  وفــي 
إطار  في  حينها  كانت  التي  الداخلية  وزارة 
حــكــومــة الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي، عـــن بــدء 
عــمــل لــجــانــهــا املــشــّكــلــة بــهــدف دمـــج وتأهيل 
 
ّ
أن املجموعات املسلحة واملقاتلني، موضحة 

إلى  املجموعات  تقسيم  على  تعتمد  آلياتها 

ني 
َ
ثاث، فُيصار إلى إعــادة تدريب مجموعت

»ولو  الثالثة  املجموعة  ح عناصر  ُيسرَّ فيما 
ــمــا مــع توفير فــرص عمل مدنية 

ّ
بــالــقــوة«، إن

الدين  الليبي عماد  الناشط املدني   
ّ
لهم. لكن

الجديد«،  لـ«العربي  في حديث  يلفت  زكــري، 
إلــى أن »أشــهــرًا مضت على ذلــك اإلعـــان من 
دون تنفيذ، األمر الذي يؤكد صعوبة حلحلة 

هذه األزمة«.
 »تــنــفــيــذ مــثــل هـــذه الخطط 

ّ
ويــــرى زكــــري أن

ــقــــرار فــــي الــــبــــاد إلتـــاحـــة  ــتــ يـــحـــتـــاج إلـــــى اســ
فرص عمل في مشاريع صغرى تنموية في 
 من 

ً
ـــر آلالف الــشــبــان بـــديـــا

ّ
إمــكــانــهــا أن تـــوف

الــســاح، بــاإلضــافــة إلــى البحث عــن وظائف 
ر زكــــري مـــن »تــفــاقــم أزمـــة 

ّ
حــكــومــيــة«. ويـــحـــذ

 أزمة 
ّ

البطالة إذا لم تسارع السلطات إلى حل
الــتــوظــيــف واســتــيــعــاب الــشــبــان املــنــخــرطــني 
»هــدوء   

ّ
أن موضحًا  املسلحة«،  املجاميع  في 

أمــراء  الــحــرب يعني عجز  ــف 
ّ
الجبهات وتــوق

إذا  املسلحني  رواتـــب  دفــع  عــن  املجاميع  تلك 
ت عنهم األطراف الرسمية الداعمة لهم«.

ّ
تخل

ــاد. ويــــقــــول عــبــد  ــ ــبـ ــ ــفـــاصـــل الـ الــــحــــرب فــــي مـ
ــو املـــســـؤول الــســابــق في  املــنــعــم صـــويـــد، وهــ
 »هــيــئــة شـــؤون 

ّ
هــيــئــة شــــؤون املـــحـــاربـــني، إن

املــحــاربــني الــتــي أســســتــهــا الــحــكــومــة املــؤقــتــة 
أطلقت حينها برامج عّدة بهدف إعادة دمج 
املــســلــحــني فــي املــجــتــمــع«. ومـــن تــلــك الــبــرامــج 
ألف  بــإرســال 150  القاضي  »إيــفــاد«،  برنامج 
الخارج، وبرنامج  الدراسة في  شاب ملتابعة 
»طموح«، الهادف إلى توفير فرص عمل من 
خـــال دعــمــه مــشــروعــات صــغــرى ومتوسطة 
إلــى جانب برامج أخــرى. يضيف  للمقاتلني، 
ــه »على الــرغــم مــن ذلــك، فشلت تلك 

ّ
صويد أن

االنقسامات  بسبب  مساعيها  فــي  الحكومة 
منها  مجموعة   

ّ
كـــل وانــحــيــاز  املسلحني  بــني 

 تــجــاذبــات بــرزت 
ّ

إلــى طــرف سياسي فــي ظــل
منذ عام 2013«.

 حقيق يشّكك من جهته في صحة وجود 
ّ
لكن

ألــف شــاب فــي إطـــار املجاميع املسلحة،   150
 »الــرقــم مبالغ فيه، وهــو يدخل في 

ّ
ويــرى أن

عــمــلــيــات الـــتـــزويـــر والـــفـــســـاد املــســتــشــري في 

الخطر الحقيقي يبقى 
محدقًا بالمسلّحين 
الملتزمين )محمود 

تركية/ فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع األلكتروني
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