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ريان محمد

ــيـــارات أمـــام  ــر، تــضــيــق الـــخـ ــ يـــومـــا بــعــد آخـ
تــرّدي  الــســوري، في ظل استمرار  الشباب 
األوضاع االقتصادية واملعيشية واألمنية، 
ما يدفعهم للبحث عن أية فرصة للنجاة. ويبدو أن 
الحصول على تأشيرة سفر سياحية إلى كردستان 
العراق فرصة بالنسبة لكثيرين، رغم الكلفة املادية 
عــامــا(،   34( ــازن. ش  مـ الترحيل.  ومــخــاطــر  الكبيرة 
ــرة  ــداء جـــنـــوب ســــوريــــة، ورب أسـ ــويـ ــن الـــسـ ــو مـ وهــ

أكثر من 70 شابا ســوريــا، »أوضـــاع جميعهم مثل 
وضــعــي. أصـــر اإلقــلــيــم عــلــى ترحيلنا إلـــى ســوريــة 
ورفــــض تــرحــيــلــي إلـــى لــبــنــان بــمــا أنــنــي أتــيــت منه 
ومسجل فيه كالجئ، إال بعد دفع كفالة مالية أّمنها 
لي أحــد أقــربــائــي«. يضيف »أن البعض ما زال في 
السجن ألنه ليس هناك من يدفع له الكفالة. بالفعل، 
وصلت إلــى ســوريــة عقب 4 أيــام مــن توقيفي، وتم 
الــســفــر. وعــنــدمــا وصــلــت إلــى مطار  تحميلنا كلفة 
دمـــشـــق، أخــــذ الــضــابــط جــــواز ســفــري وطــلــب مني 
عليه،  للحصول  يــومــا   15 بعد  الــجــوازات  مراجعة 
فـــي مــقــابــل عــدم  أمـــيـــركـــي  وأخـــــذ مــنــي 100 دوالر 
 »عــمــلــيــة اســتــرجــاع الــجــواز 

ّ
تــوقــيــفــي«. ويـــقـــول إن

ــتـــزاز أخـــــرى، فــأنــا مــطــلــوب للخدمة  هـــي عــمــلــيــة ابـ
االحتياطية وبالتالي سأعتقل عند أول حاجز على 
طريق دمشق السويداء. في إحدى املرات، اكتشفت 
أن هناك شبكات خاصة تعمل على تأمني الجوازات 
للشخص املــطــلــوب، املـــرة األولـــى دفــعــت مبلغا من 
ــــب ولـــم  ــه نـــصـــاب وذهــ ــ ــال لــشــخــص اكــتــشــفــت أنـ ــ املــ
محامية  وهناك  دفعته.  الــذي  املبلغ  يعد وخسرت 
طلبت 200 دوالر، لكن املجموع يبقى أفضل من أن 
أستخرج جوازًا جديدًا في لبنان مقابل 400 دوالر«. 
ــــه »يــســتــعــد للسفر مــن جــديــد إلـــى لبنان 

ّ
يــتــابــع أن

ومنه إلــى الــعــراق، ألنــه ال فــرص للعمل في سورية 
وال حتى في لبنان، معتبرا أنها الفرصة الوحيدة 

أمامه لبناء مستقبله«. 
 نــحــو 90 فـــي املـــائـــة مـــن الــســوريــني 

ّ
يـــشـــار إلــــى أن

يعيشون تحت خط الفقر، بحسب ما أعلنت ممثلة 
في  ماجتيموفا،  أكجمال  العاملية،  الصحة  منظمة 
وقــــت ســـابـــق، فـــي حـــني تـــــزداد نــســبــة الــبــطــالــة بني 
الــشــبــاب مــع قــلــة فـــرص الــعــمــل، وانــخــفــاض القيمة 
الشرائية لليرة السورية، األمر الذي يزيد من وطأة 

األعباء املعيشية على السوريني.

تــتــألــف مــن زوجــتــه وطفلتيه ووالـــدتـــه، لــم يلتحق 
يعني  مــا  الــنــظــام،  قـــوات  لــدى  العسكرية  بالخدمة 
أنــه مــهــدد باالعتقال بمجرد خــروجــه مــن الــحــدود 
اإلدارية للمحافظة. لذلك، يبحث وآخرون عن سبل 
من  عائالتهم  ينقذون  هم 

ّ
عل ســوريــة،  مــن  للخروج 

الفقر املدقع، كما يقول لـ »العربي الجديد«. يضيف: 
»بعد أيام، سأتوجه إلى لبنان بشكل غير شرعي، 
وسأستقل سيارة ستنقلني عبر ريف حمص إلى 
أقاربي في  اللبنانية، حيث سيكون أحد  األراضــي 
انتظاري، في مقابل 200 دوالر أميركي«. ويوضح 
أنه سيستغل وجوده في لبنان لتسجيل اسمه في 
املفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون الالجئني 
وطلب الهجرة، ثم استخراج جواز سفر من السفارة 
السورية من خــالل معاملة تسوية في مقابل 400 
الــنــظــام  يــضــيــف: »أعـــتـــقـــد أن هـــم  ــيـــركـــي.  أمـ دوالر 
األساسي هو الحصول على املال، بغض النظر عن 
األوضاع األمنية لألشخاص«. بعدها، يحصل على 
تــأشــيــرة سفر سياحية إلــى كــردســتــان الــعــراق في 
مقابل 1700 دوالر، وقد وعدني أحد األصدقاء الذي 
فرصة  تأمني  نفسها  بالطريقة  هناك  إلــى  سبقني 

عمل لي في أحد املطاعم«.
ــؤاد. ع )28 عـــامـــا(، وهـــو مــن ريـــف دمــشــق، وصــل  فــ
إلـــى مــديــنــة أربــيــل فــي كــردســتــان الــعــراق بواسطة 
الـــذي يتقاضاه  الــراتــب  لــم يكن  تــأشــيــرة سياحية. 
كــافــيــا، وتــعــّرض لــالبــتــزاز مــن قــبــل رب الــعــمــل ألنــه 
يعمل بشكل مخالف، كما يقول لـ »العربي الجديد«. 
املــكــان نفسه  فــي  العاملني  الــشــبــاب  يضيف: »أحـــد 
أن فرص  باعتبار  بغداد،  إلــى  االنتقال  علّي  اقترح 
العمل فيها أكثر والرواتب أعلى. وبالفعل، انتقلنا 
إلى بغداد، وفي اليوم الثالث لي في العمل، داهمت 
املطعم دورية شرطة واعتقلونا ألننا نعمل بشكل 
غير قــانــونــي«. يضيف أنــه وضــع فــي زنــزانــة تضم 

مجتمع
ألغت كازاخستان عقوبة اإلعـــدام، بعد وقــف تنفيذ هــذه األحــكــام منذ عــام 2003 في الجمهورية 
املوقع  على  منشور  وبحسب  الكازاخية.  الرئاسة  وفــق  الوسطى،  بآسيا  السابقة،  السوفييتية 
على  البرملانية  املصادقة  توكاييف،  قاسم جومارت  الرئيس  ــع 

ّ
وق للرئاسة،  الرسمي  اإللكتروني 

والسياسية،  املدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  بالعهد  امللحق  الثاني«  االختياري  »البروتوكول 
العام  الكازاخستاني  البرملان  الــذي صــادق عليه  إلغاء عقوبة اإلعـــدام. وهــذا النص  إلــى  الــهــادف 
املاضي، يلزم موقعيه بإلغاء عقوبة اإلعدام داخل دولهم.  )فرانس برس(

زاد   2020 في  الكبيرة  التجاري  الطيران  قتلى حــوادث  عــدد   
ّ
إن استشارات هولندية  قالت شركة 

العالم، حتى مع تراجع عدد الحوادث بأكثر من 50 في املائة. وذكرت  فــردًا بأنحاء   299 
ً
مسجال

ها سجلت 40 حادثة مرتبطة بطائرات ركاب كبيرة 
ّ
شركة »تو سيفينتي« الستشارات الطيران أن

. أما في عام 2019، فقد وقعت 86 حادثة، ثماٍن 
ً
في 2020 خمس منها مميتة مما أسفر عن 299 قتيال

 الطائرات الكبيرة سجلت حادثة 
ّ
منها فتاكة مما أودى بحياة 257 شخصا. وأوضحت الشركة أن

فتاكة واحدة من أصل 3.7 ماليني رحلة العام املاضي.  )رويترز(

ارتفاع عدد قتلى حوادث الطيران في 2020كازاخستان تلغي عقوبة اإلعدام

مقديشو ـ ياسين أحمد

الحرب  غير  في  الصومال  عن  نسمع  ما 
ّ
قل

بآخر،  أو  بشكل  املستمرة   - الــحــروب  أو   -
ــا فــيــهــا مـــن مــعــارك  ــا، ومــ ــامـ مــنــذ ثـــالثـــني عـ
وهــجــمــات وانــقــســامــات ومـــحـــاوالت لبناء 
الــســالم. لــكــن، فــي الــصــومــال، البلد العربي 
األفريقي، الذي يحاول أن يعود إلى ريادته 
في منطقة القرن األفريقي، حراك مجتمعي 
إطـــاره محاوالت  فــي  بـــارز، تأتي  وحقوقي 

كسر الصور النمطية.
وبالحديث عن الصور، تبرز مهنة التصوير 

التي لطاملا احتكرها الذكور في الصومال، 
مع ذلك، ربما يتغير ذلك مع محاوالت جدية 
مــن الــنــســاء الخـــتـــراق هـــذا الــقــالــب. خضرة 
أحــمــد مــن بــني هــــؤالء. هــي تــعــمــل مــصــورة 
خاصة، ال سيما في األعراس، وإن اختصت 
أكثر باألجنحة النسائية فيها، إلى جانب 
املحتوى  مــؤخــرًا إلنــتــاج  تأسيسها شــركــة 
ــي تـــوظـــف مـــصـــوريـــن ومــــصــــورات  اإلعــــالمــ
إلى  املجتمع  »نظرة  تقول خضرة:  آخرين. 
الساحة  بــدأت  اللواتي  املــصــورات  الفتيات 
ــدًا مـــنـــهـــن، تـــغـــيـــرت بــعــض  ــ ــزيـ ــ تــســتــقــبــل مـ
الشيء، بعد إصرارهن على حمل الكاميرا، 

لها  يتعرضن  التي  االنتقادات  متجاهالت 
مــن املجتمع الــصــومــالــي املـــالزم لــعــاداتــه«. 
ــهــا، عندما 

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ تضيف 

أسست شركتها، كانت هناك حاجة لفتيات 
مــــصــــورات لــتــصــويــر األنـــشـــطـــة الــنــســائــيــة 
الــخــاصــة. وعــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، تعرضت 
 
ّ
أن باعتبار  كثيرين  من  شديدة  النتقادات 
مهنة التصوير هي مهنة الرجال، وليست 
 »املرأة مكانها املنزل، 

ّ
مناسبة للمرأة، بل إن

 كهذا«. تتابع: 
ً
وال يمكن لها أن تؤدي عمال

»قررت العكس، وحملت الكاميرا للتصوير 
في أّي مكان، ونجحت في ذلــك، كما وفرت 

ــة فــــــرص عـــمـــل لــشــبــاب  ــركــ ــن خــــــالل الــــشــ ــ مـ
كثيرين من الجنسني«.

ها كانت تتعرض 
ّ
مع ذلــك، تؤكد خضرة أن

لــتــحــرش لــفــظــي مـــن مــصــوريــن آخـــريـــن من 
 ذلك لم يمنعها من االستمرار 

ّ
الرجال، لكن

اآلخــريــن  االســتــســالم آلراء   
ّ
»ألن العمل  فــي 

ــا يـــقـــولـــون يـــمـــكـــن أن يـــثـــبـــط عــزيــمــتــك  ــ ومــ
ــن الــــعــــمــــل«. وحـــــــول املـــشـــاكـــل  ــ ويـــمـــنـــعـــك مـ
األخرى في العمل امليداني، توضح خضرة: 
»املشاكل في العاصمة الصومالية مقديشو 
كثيرة على العموم، وهناك مشاكل خاصة 
العمل  في  يتأخرون  فأحيانا  باملصورين، 

 وضــــع أمــنــي 
ّ

ــل فـــي بــعــض املـــنـــاطـــق، فـــي ظــ
سيئ، وهــو ما يضطرهم إلــى تــرك معدات 
ــاب إلــى  ــذهـ الــتــصــويــر فـــي أمـــاكـــن آمـــنـــة، والـ
مـــنـــازلـــهـــم مــــن دونــــهــــا حـــتـــى ال يــتــعــرضــوا 

للسرقة«.
ــرأة فـــي الــصــومــال  ــ  حــقــوق املـ

ّ
يــشــار إلـــى أن

تعززت على أعلى املستويات خالل الصيف 
ــــون كـــوتـــا  ــانـ ــ ــــن خــــــالل إقـــــــــرار قـ املـــــاضـــــي، مـ
ــذي يــقــضــي بأحقية  ــرأة الــصــومــالــيــة، الــ ــ املـ
الصوماليات بنحو 30 في املائة من مقاعد 
فـــي مجلس  نــائــبــا  بــتــأيــيــد 134  ــان،  ــرملـ ــبـ الـ

الشعب، واعتراض 7 آخرين.

خضرة أحمد... صومالية تحترف التصوير رغم االحتكار الذكوري

تأمين  فــي  يعمل  الـــذي  طـــارق،  يــقــول 
»تأشيرات  الجديد«:  لـ»العربي  التأشيرات، 
أشهر،   3 لمدة  سياحية  العراق  كردستان 
هناك  يعملون  الشباب  غالبية  أّن  يعني  ما 
من  بعضهم  ويتمكن  مخالف،  بشكل 
تأمين إقامة عمل الحقًا«. يضيف أّن »كلفة 
يدفعها  ال  دوالر،   1700 السياحية  التأشيرة 
الشخص حتى يحصل عليها. وأحيانًا تكون 
المطاعم،  قطاع  في  عمل  فرص  هناك 
بشكل  عــمــل  ــن  ع الــبــعــض  يبحث  فيما 

شخصي«.

التأشيرة بـ1700 دوالر

عصام سحمراني

كان عام 2020 مليئًا بإحباطات مختلفة 
االتجاهات، لكن ممسوكة بطرف واحد، هو 

فيروس كورونا، مع ما فيه من إجراءات 
تحاول إحباطه فيحبطها، ويمعن في التقدم 

واالنتشار، والعصيان على أّي عالج أو 
تدبير.

فيروس كورونا أحبط عاملنا بأكمله، وإن 
كانت هناك وسيلة على مستوى الكوكب 
لقياس درجة اإلحباط تلك، لتغلب األخير 
 ما واجهته املجتمعات في العقود 

ّ
على كل

األخيرة من مشاكل تسببت بها الحروب 
والكوارث الطبيعية واألزمات االقتصادية 

والصحية والبيئية وغيرها. نحن في 
األساس نزيد حّدة هذا اإلحباط بقدرتنا 
 

ّ
على الالفعل في مواجهة كورونا. فالحل

ه بدأ في 
ّ
العبقري الدائم للمواجهة - وبما أن

مجتمعات يقال عنها »متحضرة« فال بّد 
من أن يشمل مجتمعات »غير متحضرة« 
في اقتداء واجب- هو الهروب من املواجهة.
هكذا، أقفل العالم علينا، ومعظمنا ال يملك 

إمكانات التنقل أساسًا بني دولة ودولة، لكّن 
اإلقفال وصل إلى مستوى البلد الواحد 

داخليًا، واملدينة، والبلدة، والحّي، حتى 
البيت، والغرفة. إقفال ال أبرع من املسؤولني 
 هذا الكّم 

ّ
إذ يأمرون به، فال هّم لديهم بكل

من اإلحباط الذي حّملوه ألوامرهم بينما 
تضرب الجبهة األمامية للدماغ، فيشعر 

املستمع - وهو مواطن عادي غالبًا ال يملك 
ترف التمرد على مثل هذه األوامر- بطعم مّر 

مباشر تحت لسانه، يزداد يوميًا بالترافق 
مع العزلة املنزلية. هم مسؤولون وهم عباقرة 

في الحلول املستندة إلى تجارب »عاملية« 
وهم مسؤولون عن صحة أولئك املواطنني، 

يهربون بهم بأسوأ طريقة... يهربون 
بهم إلى األماكن التي يهرب الناس منها، 

فيحبسونهم في بيوتهم بانتظار حمالت 
التطعيم في بعض الدول، أو الحصول 

على لقاح مّمن اكتشفه في دول أخرى، أو 
بانتظار الرحمة اإللهية في حالة كثير من 
، وهي الرحمة املرتبطة 

ً
دولنا العربية مثال

أكثر بتوزيع أجندة عمل عاملية مختلفة 
تعلن فجأة ولسبب ما - لم يصل بعد وربما 

يكون مرتبطًا باللقاح أو العالج أو تراجع 
حدة العدوى- أّن الوباء تضاءل خطره إلى 

مستويات قياسية، وبإمكان الدول معاودة 
نشاطاتها االقتصادية والحياتية كاملة.
 هذا يدعو لإلحباط إذ يضرب تمامًا 

ّ
كل

 فرد فينا، 
ّ

ذلك الشعور باملركزية لدى كل
حني يعتبر نفسه محورًا للكون، وإن كثرت 

ادعاءاته الكوبرنيكوسية، على ما يذهب 
كارل ساغان في »كوكب األرض... نقطة 

زرقاء باهتة«. وهو إحباط أكبر بكثير 
من أن يمحى بسهولة، فهو ال يرتبط 

بتلك النصيحة من آالن دي بوتون، في 
»عزاءات الفلسفة« حني يستعرض تجربة 
قلع عن الغضب )الناتج 

ُ
نا »سن

ّ
سينيكا، أن

قلع عن كوننا مفعمني 
ُ
عن اإلحباط( حاملا ن

بآمال كبيرة«. هو إحباط ال يمحى بسهولة 
ه ال يحمل أّي أمل أساسًا - في كثير من 

ّ
ألن

الحاالت- بل مجرد طلب لراحة البال، ويا له 
من إحباط إذ تتماهى راحة البال مع تلك 

اآلمال الكبيرة أيضًا، فهل نقلع عن طلبها؟

إحباطات كورونا

مزاج

Sunday 3 January 2021
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البعض ذهب بعائلته إلى كردستان العراق )دليل سليمان/ فرانس برس(



والـــتـــرويـــج ألفـــكـــارهـــا، وبـــث أخـــبـــار وبــيــانــات 
كــاذبــة، وهــي اتــهــامــات فضفاضة وال تستند 
ــة أو تـــحـــريـــات جــــديــــة، فــيــمــا يــســهــل  ــ ــــى أدلــ إلـ
يــمــارس حقه األصيل   مــن 

ّ
كــل إلــى  توجيهها 

حرية  »مؤسسة  وتطالب  التعبير.  حرية  في 
الفكر والتعبير« )مجتمع مدني( باإلفراج عن 
األكاديميني املسجونني على خلفية ممارسة 
عملهم، خصوصًا في ظل تفشي وباء كورونا 
السجناء،  يمثله من خطورة على حياة  ومــا 
إذ أصيب كثير من نزالء املعتقالت والسجون 
ــاة عـــدد منهم  ــذي أدى إلـــى وفــ بــالــفــيــروس الــ

خالل عام 2020.
 االنــتــهــاكــات أكبر 

ّ
وبــعــيــدًا عــن األســـاتـــذة، فـــإن

ــل كــثــيــرون  بــكــثــيــر بــحــق الـــطـــالب، الـــذيـــن أدخــ
إلى السجون في عهد السيسي. وعلى  منهم 
ســـبـــيـــل املـــــثـــــال، ال الـــحـــصـــر، يـــقـــبـــع الـــنـــاشـــط 
منذ  السجن  في  الحكيم  عبد  الطالبي جمال 
ثالث سنوات ونصف، عقابًا له على مشاركته 
في األنشطة الطالبية، وكونه مهتمًا بالعمل 
الــســيــاســي، وذلـــك بــعــد صـــدور حــكــم بسجنه 
ملـــدة خــمــس ســـنـــوات، عــلــى ذمـــة الــقــضــيــة رقــم 
الـــزقـــازيـــق.  ــنـــوب  جـ كـــلـــي   2017 لــســنــة   1692
الــحــكــيــم   عــبــد 

ّ
فـــــإن الــقــضــيــة،  ووفـــقـــًا ألوراق 

»أعــــّد لــلــتــرويــج الرتــكــاب جــرائــم إرهــابــيــة عن 
طــريــق الــكــتــابــة، بـــأن حـــاز عــلــى مـــواد مــحــررة 

داعية الرتكاب عنف  أفكارًا ومعتقدات  تضم 
الواقع   

ّ
لكن بالتحقيقات«.  املبنّي  النحو  على 

 سجنه جــاء على خلفية العمل 
ّ
يشير إلــى أن

مــع نشطاء مــن اتــحــادات طــالب ومجموعات 
طالبية،  الئحة  مقترح  صياغة  على  طالبية 
بــهــدف تــحــريــر الــنــشــاط الــطــالبــي مــن القيود 
 عن عضويته 

ً
اإلداريــة املفروضة عليه، فضال

في حزب العيش والحرية )تحت التأسيس(، 
إذ انضم عبد الحكيم إلى اللجنة التحضيرية 
للحزب، وكان عضوًا في مكتب طالب الحزب. 
وال تعّد واقعة طالب جامعة »دمنهور« األولى 
من نوعها، فعلى سبيل املثال، أصدرت إدارة 
جــامــعــة »كــفــر الــشــيــخ« فــي ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
2015 قرارًا موجهًا إلى كليات الجامعة بحظر 
الظهور اإلعالمي وإصدار أو نشر أّي مقاالت 
أو تصريحات صحافية، إال بــإذٍن مسبق من 
رئيس الجامعة أو موافقة كتابية من الجهات 
»قناة  جامعة  وتبعتها  بالجامعة،  املختصة 
السويس« في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، 
إذ أصدر رئيس الجامعة قرارًا بالتنبيه على 
أعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس والــهــيــئــة املــعــاونــة 
بعدم إصــدار أو نشر أّي مقاالت أو مواضيع 
 

ّ
أو الظهور بأّي وسيلة من وسائل اإلعالم، إال

بعد املوافقة املسبقة من رئيس الجامعة.
ــق« أســتــاذ  ــازيــ ــزقــ كـــذلـــك، أوقـــفـــت جــامــعــة »الــ

القاهرة ـ العربي الجديد

فـــي واقـــعـــة يــتــبــاهــى بــهــا الــنــظــام 
الرئيس  بقيادة  الحالي،  املــصــري 
وحكومته  السيسي،  الــفــتــاح  عبد 
باعتباره  مــدبــولــي،   يرأسها مصطفى  الــتــي 
وجه  واألكاديمية،  الطالبية  للحريات  داعمًا 
ــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، خـــالـــد عــبــد الــغــفــار،  ــ وزيـ
إلــــى الـــدكـــتـــور عــبــيــد صـــالـــح، رئـــيـــس جــامــعــة 
الوقائع  فــي  بفتح تحقيق عاجل  »دمــنــهــور« 
ــالــــب مـــصـــطـــفـــى شـــعـــالن،  ــطــ ــا الــ ــ ــرهـ ــ الــــتــــي ذكـ
في  التجارة  بكلية  الثانية،  الفرقة  في  املقّيد 
الطالب بأحد  إثــر اتصال  املــذكــورة،  الجامعة 
املــصــري،  التلفزيون  الــحــواريــة على  الــبــرامــج 
انتقد  الــهــواء،  على  مباشرة  مداخلة  ــراء  وإجـ
فيها ســوء اإلجـــــراءات املــتــخــذة فــي الجامعة 
تسبب  ما  الجديد،  كورونا  فيروس  ملواجهة 
بفصله مــن الكلية ملــدة عــام كــامــل. وقــد وجه 
صالح،  الجامعة  رئيس  الغفار،  عبد  الــوزيــر 
ــتـــي ذكـــرهـــا  بــالــتــحــقــيــق فــــي تـــلـــك الـــوقـــائـــع الـ
الطالب ومحاسبة املسؤول عنها تأديبيًا أّيًا 
كان موقعه أو وظيفته، في حال ثبوت صحة 
ما ورد في املداخلة الهاتفية، وهو ما قد ينفي 
عن الطالب تهمة »نشر أخبار كاذبة أو نشر 
الجامعة  إدارة  بها  أدانــتــه  الــتــي  اإلشـــاعـــات« 
فــي قــــرار فــصــلــه مــن كــلــيــتــه، مــا قــد يــســمــح له 

بالعودة إليها.
وطلب عبد الغفار موافاته بنتيجة التحقيق، 
وكذلك موافاته بتقرير واٍف من اللجنة التي 
ســبــق لــلــمــجــلــس األعـــلـــى لــلــجــامــعــات أن قــرر 
 جامعة، برئاسة نائب رئيس 

ّ
تشكيلها في كل

الــجــامــعــة لـــشـــؤون الــبــيــئــة وخـــدمـــة املــجــتــمــع، 
لرصد وإثبات املخالفات التي ترتكب، سواء 
مـــن أعـــضـــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس أو مــعــاونــيــهــم 
لـــــإجـــــراءات  الـــــطـــــالب،  مــــن  أو  ــلـــني  ــامـ الـــعـ أو 
ملواجهة  الجامعة  اتخذتها  التي  االحترازية 
انــتــشــار كــورونــا، مبينًا مــا قــامــت بــه اللجنة 
ــراءات لــرصــد وإثــبــات تلك املخالفات.  مــن إجــ
كذلك، طلب الوزير، من رئيس الجامعة، إعداد 
التي  تقرير شامل عن اإلجـــراءات االحترازية 

اتخذتها الجامعة ملواجه انتشار الفيروس.
ــبـــدو مــــن خـــاللـــهـــا الـــنـــظـــام املـــصـــري  واقــــعــــة يـ
 
ّ
مناصرًا للحريات األكاديمية والطالبية، لكن
ها مجرد 

ّ
املدقق في حقيقة األمر، سيكتشف أن

واقعة فريدة يتجمل بها النظام على حساب 
عـــشـــرات مـــن الـــوقـــائـــع األخـــــرى داخــــل أســــوار 
الــجــامــعــات املــصــريــة. فمنذ أكــثــر مــن سنتني 
أربــعــة من  يقبع  البعض،  فــي حــالــة  كاملتني، 
أســاتــذة الجامعات، على األقـــل، خلف أســوار 
السجون، بسبب ممارسة حقهم في التعبير 
ــأن الـــعـــام.  عـــن آرائــــهــــم ومــشــاركــتــهــم فـــي الـــشـ
تتلخص االتهامات التي توجه لألكاديميني 
املــســجــونــني بــاالنــتــمــاء إلـــى جــمــاعــة إرهــابــيــة 

جامعات 
مصر

حرب 
على الحريات 

األكاديمية

بحق  االنتهاكات  من  طويل  تاريخ  المصري،  للنظام 
وآرائهم  واألساتذة  ونشاطاتهم،  الجامعات  طالب 
حّد  إلى  األحيان  من  كثير  في  وصل  ما  ومواقفهم، 

السجن بأحكام متفاوتة

استخدمت السلطات 
التهديد بحق هيئات 
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الدكتور  الــطــب،  كلية  فــي  النفسية  األمــــراض 
مــاهــر املــغــربــي، فــي 22 أغــســطــس/ آب 2017 
عـــن الــعــمــل ملــــدة ثـــالثـــة أشـــهـــر، بــســبــب نــشــره 
»آراء مسيئة لإسالم« على موقع »فيسبوك« 
بالجامعة.  البشري  الطب  كلية  بيان  بحسب 
الدكتورة  الــســويــس«  »قــنــاة  وأحــالــت جامعة 
إلى  اآلداب،  البرنس، األستاذة في كلية  منى 
فيديو  مقطع  نشرها  بعد  اإلداري،  التحقيق 
عـــلـــى حــســابــهــا الــشــخــصــي فــــي »فــيــســبــوك« 
منزلها،  على سطح  ترقص  وهــي  فيه  تظهر 
الجامعة »مخالفة  إدارة  اعتبرته  الــذي  األمــر 
الــعــام  والــنــظــام  الــجــامــعــيــة  والــقــيــم  للتقاليد 
الــتــحــقــيــقــات  ــتـــهـــت  وانـ واألخـــــــــالق«  واآلداب 
ــرار رقــــم 187  ــقــ ــدار رئـــيـــس الــجــامــعــة الــ بــــإصــ
بــعــزل  لـــعـــام 2018  أيـــــار  مـــايـــو/  بـــتـــاريـــخ 15 
الـــدكـــتـــورة مــنــى الـــبـــرنـــس مـــن الـــوظـــيـــفـــة، مع 
االحــتــفــاظ بــاملــعــاش )الـــراتـــب( واملــكــافــأة. أمــا 
إدارة جــامــعــة »حـــلـــوان« فــقــد أحـــالـــت أســتــاذ 

يحيى  الدكتور  العلوم،  بكلية  الجيولوجيا 
يـــوم 28 يوليو/  تــأديــب  إلـــى مجلس  الـــقـــزاز، 
بها عميد  تــقــدم  ملــذكــرة  نتيجة  تــمــوز 2019، 
كلية العلوم إلى رئيس الجامعة، يتهمه فيها 

بإهانة رئيس الجمهورية والقوات املسلحة.
ــنــــوان »جــــامــــعــــات بــال  ــعــ وفــــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا بــ
ــريــــات أكـــاديـــمـــيـــة« رأت »مـــؤســـســـة حــريــة  حــ
 ما يحدث في مصر منذ 

ّ
الفكر والتعبير« أن

سنوات يبرز كيف استخدمت السلطات عبر 
أجهزتها املعنية أساليب التهديد والتخويف 
بــحــق أعــضــاء هــيــئــات الــتــدريــس والــبــاحــثــني 
بالجامعات املصرية، إلى أن تحول التدريس 
دون محاولة  مــن  لــلــطــالب  تلقني  عملية  إلـــى 
تــنــمــيــة الــفــكــر الــنــقــدي واملــنــاقــشــة والــتــعــبــيــر 
الحر عن الــرأي والفكر. وبــمــرور الــوقــت، أدى 
هذا املناخ من التضييق إلى ممارسة أعضاء 
هيئات التدريس والباحثني رقابة ذاتية على 
األحيان  كثير من  في  ما يضطرهم  أنفسهم، 
ب الحديث في املواضيع التي قد ال 

ّ
إلى تجن

ترضى عنها السلطة.
التي  السياسية  والــتــغــّيــرات  الــظــروف  وتــعــّد 
تــلــحــق بــاملــجــتــمــعــات مـــن أهـــم الــعــوامــل الــتــي 
ــي الــقــلــب  تـــؤثـــر فـــي الـــحـــريـــة األكـــاديـــمـــيـــة، وفــ
هذا  ويعتمد  والتدريس،  البحث  منها حرية 
على  سلبيًا،  أو  إيجابيًا  كــان  ســـواء  التأثير، 
ــة مـــن حـــريـــة الــــــرأي والــتــعــبــيــر  ــدولــ مـــوقـــف الــ
ــا إذا كــــانــــت الـــــدولـــــة تــوفــر  ــ بـــشـــكـــل عـــــــام، ومــ
ــذة الـــجـــامـــعـــات والـــبـــاحـــثـــني الـــحـــريـــة  ــ ــاتـ ــ ألسـ
الــكــامــلــة فـــي اخــتــيــار مــواضــيــعــهــم الــبــحــثــيــة، 
وإبـــداء آرائــهــم العلمية، وإلــى أّي مــدى تمنح 
مساحة  البحثية  واملــراكــز  الجامعات  الــدولــة 
من الحرية بالشكل الذي يمّكنها من تطويع 

البحث العلمي في خدمة تنمية املجتمع.
الــحــريــات  وتــأتــي كــل هـــذه التضييقات عــلــى 

الــدولــة  سعت  بعدما  واألكــاديــمــيــة،  الطالبية 
ــة الــتــي  ــريـ ــات الـــحـ ــاحـ ــة لــتــأمــيــم مـــسـ ــريـ املـــصـ
تمتعت بــهــا الــجــامــعــات املــصــريــة بــعــد ثــورة 
الـــخـــامـــس والـــعـــشـــريـــن مــــن يـــنـــايـــر/ كـــانـــون 
مــن  مـــجـــمـــوعـــة  أصــــــــدرت  إذ   ،2011 الــــثــــانــــي 
القوانني والقرارات التي شكلت انتهاكًا عنيفًا 
الستقالل الجامعات املصرية، كان أبرزها في 
تنظيم  قــانــون  بتعديل   2014 تــمــوز  يــولــيــو/ 
ألغى  والـــذي  رقــم 49 لسنة 1972،  الجامعات 
آلية االنتخاب في اختيار القيادات الجامعية، 
ــادات  ــيــ ــقــ ــة الــ ــ ــ ــال ــ ــلـــطـــة تـــعـــيـــني وإقــ ووضــــــــع سـ
ترتبت  الجمهورية.  رئيس  يد  في  الجامعية 
على ذلك تدخالت أمنية عرقلت خطة ترقيات 
الـــجـــامـــعـــات ألســـبـــاب متعلقة  إداريـــــــة داخـــــل 
وتعديل  السياسية،  مستحقيها  بتوجهات 
املــادة 72 من القانون 103 لسنة 1961 بشأن 
قـــانـــون تــنــظــيــم األزهــــــر، بــمــا يــســمــح لــرئــيــس 
الجامعة بعزل أعضاء هيئة التدريس وفصل 
الطالب من الجامعة نتيجة ادعــاءات تتعلق 
أو أعمال تخريبية،  باالشتراك في تظاهرات 
»مؤسسة  عــن  بحثية صــــادرة  ــة  ورقـ بحسب 
حــريــة الــفــكــر والــتــعــبــيــر« بــعــنــوان: »الــحــبــس 

االحتياطي كعقاب ألساتذة الجامعات«.
ولــيــس هــنــاك إحــصــاء دقــيــق بــأعــداد الــطــالب 
ــوام  ــ ــ  بـــعـــض األعـ

ّ
املــعــتــقــلــني فــــي مــــصــــر، لــــكــــن

واسعًا  حراكًا طالبيًا  شهدت  التي  الدراسية 
والناشطون  الباحثون  الجامعات، تمكن  في 
ــــاالت الــقــبــض عليهم  خــاللــهــا مـــن تــوثــيــق حـ
الــتــي أعقبت  خــالل هــذه األحــــداث السياسية 
الحكم  مقاليد  املصري على  الجيش  سيطرة 
»مؤسسة  في صيف 2013. وبحسب دراسة لـ
حــريــة الــفــكــر والــتــعــبــيــر« بــعــنــوان »الــجــامــعــة 
تحت الحصار« ألقي القبض على 761 طالبًا 
بينما   .2015  -  2014 الـــدراســـي  الــعــام  خـــالل 

أو  الجامعة  مــن  الفصل  لعقوبة   523 خضع 
الـــحـــرمـــان مـــن تـــأديـــة االمـــتـــحـــانـــات مـــن دون 
املثول أمام مجالس تأديبية عادلة ومنصفة. 
كــذلــك، يــحــرم عـــدد مــن طـــالب الــجــامــعــات من 
لإخفاء  تعرضهم  نتيجة  امتحاناتهم  أداء 
القسري عقب اعتقالهم تعسفيًا من قبل قوات 
األمن، بحسب تقرير صادر عن مرصد »طالب 

حرية« الحقوقي.
الـــدراســـي 2015 - 2016 فــقــد شهد  أمـــا الــعــام 
خلفية  على  وطــالــبــة  طالبًا   84 على  القبض 
سياسية  وفــعــالــيــات  أنشطة  فــي  مشاركتهم 
ــــل جــامــعــاتــهــم. وألـــقـــي الــقــبــض عــلــى 47  داخـ
انتهاء  الجامعات بعد  من بينهم في محيط 
الــتــي شـــاركـــوا فــيــهــا، إذ تتّبعهم  الــفــعــالــيــات 
أفــراد من الشرطة على خلفية املشاركة، وفي 
بعض األحيان لعب أفراد األمن اإلداري الدور 
مــن داخـــل حرم  ــبــض على 33 

ُ
ق نفسه، بينما 

الجامعات في الوقت الذي قبض على أربعة 
منهم خارج نطاق الجامعة، لكن، على خلفية 

أحداث وقعت داخلها.
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بيروت ـ انتصار الدنان

الوضع  جــراء  أعمالهم  خــســروا  كثيرون 
االقتصادي املتردي الذي يعيشه لبنان، 
ــه أيـــضـــًا الــفــلــســطــيــنــيــون فــي  ــر بــ ــأثـ ــتـ ويـ
 وضعهم قبل 

ّ
مخيمات اللجوء، علمًا أن

كــان صعبًا للغاية،  االقــتــصــاديــة  األزمـــة 
العمل  منهم  الــفــرد  باستطاعة  كــان  لكن 
ببعض املــهــن املــحــدودة الــتــي قــد تتوفر 
ــــددًا مـــن الــنــســاء   عـ

ّ
ــإن ــ ــك، فـ ــ ــه. وجـــــراء ذلـ لــ

بــحــثــن عـــن فـــرص عــمــل إلعـــالـــة أنفسهن 
وأســـرهـــن، ولـــو بــالــشــيء الــيــســيــر، وجــزء 
ــك. قــبــل أن يتوفى  مــنــهــن نــجــحــن فـــي ذلــ
خــطــيــبــهــا بـــمـــرض الــســحــايــا مــنــذ سبع 
ســنــوات، كانت خديجة أبــو طــاءة تعمل 
في التصوير الفوتوغرافي، العمل الذي 
تعليمها  أنــهــت  بعدما  وتعلمته  أحبته 
املتوسط. لكن بعد وفاته تغّير كل شيء 

في حياتها.
تعيش خديجة مع شقيقتيها في مخيم 
برج البراجنة في بيروت. ليس لخديجة 
 َيعتمدن على 

ّ
وأخواتها معيل، لذلك فهن

 في تأمني مصاريفهن الخاصة 
ّ
أنفسهن

»الــعــربــي  . تــقــول خــديــجــة لـــ
ّ
وحــاجــاتــهــن

الـــــجـــــديـــــد«: »أنــــــــا مـــــن بــــلــــدة تــرشــيــحــا 
بفلسطني، لجأ أهلي إلى لبنان، وعاشوا 
في مخيم برج البراجنة. ولــدت في هذا 
املخيم وما زلت أعيش فيه حتى اليوم. 
فـــي الـــبـــدايـــة، كــنــت أعــمــل فـــي الــتــصــويــر 
الفوتوغرافي، لكن الظروف التي عشتها 
بعد وفاة خطيبي غّيرت حياتي. لم أعد 
البيت ألعمل في  مــن  الــخــروج  أستطيع 
املــهــنــة الــتــي أحــبــبــتــهــا. بــعــد مـــرور وقــٍت 
على وفــاة خطيبي كان ال بّد من إيجاد 
 في 

ً
عمٍل ألعتاش منه. فاستأجرت محال

املخيم لبيع املالبس واأللــعــاب لــألوالد، 
وبــســبــب الـــوضـــع االقـــتـــصـــادي الصعب 
 

ّ
الـــــذي نــعــيــشــه، وتـــدنـــي مـــدخـــول املــحــل
الذي لم يعد يكفيني، وألنه ليس لدينا 
البحث  أنــا وشقيقتي  قــررنــا  مــن معيل، 
عن عمٍل آخر يؤمن مدخواًل مناسبًا لنا. 
للطبخ«.  العمل بمشروٍع  قــررت  عندها، 
تــضــيــف: »بــالــفــعــل بـــدأت مــشــروعــي إلــى 
 هــــنــــاك مـــؤســـســـة تــقــوم 

ّ
أن عــــرفــــت بـــــــأن

ــرأة ملـــدة ثــالثــة أيـــام  ــ بـــــدورات لــتــمــكــني املـ
ــدورة كــانــت عــبــارة عن  ــ فــي بـــيـــروت، والــ
مشروع  اخــتــرت  صغير.  مــشــروٍع  إدارة 
الطبخ بما أنني كنت قد بدأته في بيتي، 
وبالفعل التحقت بالدورة، وفي نهايتها 
حصلت على شهادة، وتبّرعوا لي بفرٍن 
ــاز، وثـــالجـــة لحفظ  ــ ــــرن غـ كــهــربــائــي، وفـ

الطعام«.
بــدأت  الـــدورة،  مــن  االنتهاء  تتابع: »بعد 
األدوات  ووضــعــت  أوســـع،  بشكٍل  العمل 
الــكــهــربــائــيــة فــي غــرفــة صــغــيــرة بمنزلي 
الــــذي كـــان قـــد اشـــتـــراه خــطــيــبــي لنسكن 
ه غير صالح 

ّ
فيه بعد أن نتزوج، علمًا أن

للسكن بسبب تسرب املياه إليه في فصل 
الــشــتــاء، وتــفــســخ جـــدرانـــه وســقــفــه، لكن 
الطعام  إلعــداد  أستخدمها  التي  الغرفة 

هي األنسب فيه«.
ــــه فــي الــعــام املــاضــي، 

ّ
تــشــرح خــديــجــة أن

كـــانـــت تـــؤمـــن مــــع شــقــيــقــتــيــهــا وجـــبـــات 
ــٍر مــــن املـــؤســـســـات  ــيـ ــبـ الــــطــــعــــام لــــعــــدٍد كـ

والجمعيات، ويعملن في شهر رمضان 
للجمعيات  اإلفطار  تأمني وجبات  على 
والـــروابـــط فــي املــخــيــم، وإعــــداد الحلوى 
أنـــواعـــهـــا وتــأمــيــنــهــا ملـــن يطلبها.  عــلــى 
 حال عملهن في السابق 

ّ
أن وتشير إلى 

اليوم،  عليه  هــو  مما  بكثير  أفضل  كــان 
الذي  االقتصادي  بالوضع  تأثر  »كونه 
نمّر بــه، وبجائحة كــورونــا«. أمــا اليوم، 
فــتــعــمــل عــلــى إعـــــداد الـــوجـــبـــات بحسب 
الــعــامــالت،  الــطــلــب، »خــصــوصــًا للنساء 
 الوجبات الجاهزة 

ً
 من يطلنب مثال

ّ
فهن

ــبــــب والــــكــــوســــى والــــــــــورق عـــريـــش  ــكــ والــ
إضافة إلى الطعام املطبوخ واملوسمي«.

تــضــيــف: »فـــي هـــذا الــوضــع االقــتــصــادي 
في  أن يعمل  إلــى  املـــرء  الصعب، يحتاج 
 أخــتــي تخرجت 

ً
أكــثــر مـــن مــهــنــة، فــمــثــال

تعثر على عمل،  لم  لكنها  الجامعة،  من 
ــا فــلــســطــيــنــيــة الـــجـــنـــســـيـــة، لــذلــك  ــهـ ــونـ كـ
 فـــي املــخــيــم، وحــولــتــه 

ً
اســـتـــأجـــرت مــحــال

ــيــــوم أصــبــحــت املــكــتــبــة  إلــــى مــكــتــبــة، والــ
فارغة تقريبًا من معظم املواد الضرورية 
لــلــطــالــب بــســبــب ارتـــفـــاع األســـعـــار الــتــي 
ــــدوالر«. وتتابع:  الـ تــأثــرت بسعر صــرف 
ــة  ــاعـ ــبـــضـ ــري الـ ــتــ ــشــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــد أخـ ــعــ »لـــــــم تــ
ملتجرها كون أهالي املخيم عاجزين عن 
شـــراء الــقــرطــاســيــة ألوالدهـــــم. أمـــا أختي 
الثانية فمهنتها األساسية هي تصفيف 
بالوضع  تأثر  أيضًا   عملها 

ّ
لكن الشعر، 

االقـــتـــصـــادي الـــحـــالـــي، وبــالــتــالــي قـــررت 
الطعام. نعتمد في  بــإعــداد  أن تعاونني 
موسم األعياد على بيع بعض األطعمة 
والحلويات التي يحبها األطفال، وكذلك 
ـــق قـــــرب الـــبـــيـــت أرجــــوحــــة لــيــتــمــكــن 

ّ
نـــعـــل

 ،
ً
مثال نا 

ّ
لكن واللهو.  اللعب  مــن  األطــفــال 

في عيد األضحى األخير، لم نتمكن من 
االستفادة من املناسبة كما كنا نفعل في 
جائحة  انتشار  بسبب  السابقة  األعياد 

كورونا، والحجر املنزلي«.

خديجة أبو طاءة... 
تعيل نفسها من إعداد الطعام

خديجة تلقت يد العون من شقيقتيها)العربي الجديد(.

تعّد المأكوالت وتبيعها حسب الطلب )العربي الجديد(
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لمشاركتهم في أنشطة وفعاليات 
سياسية داخل جامعاتهم

في ظل الوضع 
االقتصادي الصعب 

الذي يعيشه لبنان، 
عدٌد كبير من 

النساء بحثن عن 
فرص عمل إلعالة 
أنفسهّن وأسرهّن، 

والفلسطينيات 
بمخيمات اللجوء مثاٌل 

على ذلك

يشهد الشارع األفغاني 
بلبلة وخوفًا من سلسلة 

االغتياالت واالنفجارات 
التي تقع في اآلونة 

األخيرة. وما زالت الجهة 
التي تقف وراء هذه 

العمليات مجهولة، ما 
يزيد من الذعر في الشارع، 

خصوصًا وسط تبادل 
االتهامات

أفغانستان: قتَلة ال يعرفون من يقتلون
جدل حول هدف 

االغتياالت والجهات التي 
تنفذها

منفذ العملية ال 
يعرف أحيانًا هوية ضحيته 

وسبب العملية

كابول ـ صبغة اهلل صابر

ــًا، والــعــاصــمــة  ــمـــومـ تــشــهــد أفـــغـــانـــســـتـــان عـ
اغــتــيــاالت شرسة  كــابــول خصوصًا، موجة 
عن طريق الكمائن ولصق القنابل املوقوتة 
ــد، بــواســطــة  ــعـ أو الـــقـــابـــلـــة لــلــتــفــجــيــر عــــن بـ
واإلعالميني  األطــبــاء  وتــطــاول  املغناطيس، 
والـــتـــجـــار ونــشــطــاء املــجــتــمــع املـــدنـــي. إذ ال 
يــمــّر يــــوم، إال وتــشــهــد الــســاحــة األفــغــانــيــة 
السياسيون  ينظر  وبينما  اغتيال.  حــادث 
 هذه األعمال 

ّ
إليها من زاوية سياسية، فإن

تثير الذعر والخوف في صفوف املواطنني. 
مكان،   

ّ
كــل في  االغتياالت موجوٌد  فهاجس 
 الجهة املنفذة مجهولة.

ّ
واألخطر أن

في هذا الصدد، قال وزير الداخلية األفغاني 
ــــي، فـــي مـــؤتـــمـــٍر صــحــافــي،  ــدرابـ ــ مــســعــود أنـ
 الــحــكــومــة 

ّ
ــام، إن ــ ــابـــول قــبــل أيــ عـــقـــده فـــي كـ

لظاهرة  للتصدي  الــالزمــة  الــتــدابــيــر  خذ 
ّ
تت

طالبان  حركة  هم 
ّ
وات الغامضة.  االغتياالت 

ــهــا بعدما فشلت في 
ّ
بالوقوف وراءهـــا، ألن

إلى  املعركة لجأت  التقّدم في ميدان  إحــراز 
 طــالــبــان تسعى 

ّ
االغــتــيــاالت. وأشـــار إلــى أن

لــلــمــكــاســب عــلــى طـــاولـــة الـــحـــوار مـــن خــالل 
الــضــغــط عــلــى الــحــكــومــة. مــن جــهــتــه، يقول 
ــركـــي الـــخـــاص لــلــمــصــالــحــة  ــيـ املـــبـــعـــوث األمـ
 االغتياالت قد 

ّ
األفغانية، زملاي خليل زاد، إن

كبح. 
ُ
تضر بعملّية السالم األفغانية إذا لم ت

ويشّدد على ضرورة مالحقة الضالعني في 
االغـــتـــيـــاالت. وفـــي املــقــابــل، تــرفــض طــالــبــان 
اتــهــامــات الـــوقـــوف وراء تــلــك الــعــمــلــيــات أو 
القيام بأّي هجوم يستهدف عامة املواطنني.

حيرة للنازحين
ــدًا عــــــن الــــــجــــــدل حــــــــول هــــــــدف هــــذه  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــيـــاالت، والــجــهــة الــتــي تــنــفــذهــا، فهي  ــتـ االغـ
 تثير البلبلة في أوساط سكان كابول. 

ً
فعال

إذ ال أحــــد يــــرى نــفــســه فـــي مـــأمـــٍن مــنــهــا، ال 
ــهــا تــتــزامــن مــع انــفــجــارات بقنابل 

ّ
ســّيــمــا أن

تلصق باملغناطيس تقع في معظم األحيان 
فــــي أمــــاكــــن مـــزدحـــمـــة بـــالـــســـكـــان. وتـــطـــاول 

االغــتــيــاالت الــتــجــار واإلعــالمــيــني ونشطاء 
املجتمع املدني. باإلضافة إلى ذلك، ال يعرف 
القاتل أحيانًا هوية ضحيته والسبب وراء 
االستخبارات  كــانــت  فقد  العملية.  تنفيذه 
الصحافي،  لقاتل  مــصــورًا   

ً
تسجيال نشرت 

ــتــل قبل شــهــٍر تقريبًا 
ُ
إلــيــاس داعـــي، الـــذي ق

مــن الــحــرب بــاتــجــاه الــعــاصــمــة كـــابـــول، كي 
 
ّ
يعيشوا في حالة أمنية أفضل نسبّيًا، لكن

نــدرة األمــن في العاصمة اآلن تجعلهم في 
حيرة«. 

هم صاحب محل تجاري وأحد 
ّ
من جهته، يت

ــان، فــي وســط  وجـــوه منطقة قلعة زمـــان خـ
العاصمة، ملك محمد عثمان، أجهزة األمن 
بالعمليات، مشيرًا، في حديثه إلى »العربي 
ــبـــالد  الـ ــارات  ــبــ ــخــ ــتــ  »اســ

ّ
أن ــى  ــ إلــ ــد«  ــديــ ــجــ الــ

تصفيات  تنفذ  مختلفة  دول  واستخبارات 
 مـــن يــمــكــن أن يـــحـــرك الــــرأي 

ّ
مــمــنــهــجــة لـــكـــل

الجهات  أن تكون  الــعــام. من غير املستبعد 
املــعــارضــة لــعــمــلــّيــة الـــســـالم تــقــف وراء تلك 

االغتياالت والتفجيرات املتواصلة«. 

أوامر رئاسية
صدف  الجامعية،  الطالبة  تــروي  بــدورهــا، 
ها كانت تدرس 

ّ
»العربي الجديد« أن هاشم لـ

الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي مــنــطــقــة كــوتــي ســنــكــي، 
ــة فـــي الــجــامــعــات،  ــدراســ بــعــدمــا تــعــطــلــت الــ

 أمــهــا منعتها مــن الــذهــاب إلــى الـــدورة 
ّ
لــكــن

ــا عـــلـــى تــعــلــيــقــهــا حـــتـــى تــحــســن  ــبـــرتـــهـ وأجـ
 األحــــــوال فـــي كــابــول 

ّ
ــد أن ــؤّكـ األوضـــــــاع. وتـ

سيئة وتسير نحو األســوأ واملــواطــن يدفع 
الثمن.

االنــتــقــادات املوجهة للحكومة،  وفــي خضم 
وأجــهــزة الـــدولـــة، تــقــول الــرئــاســة األفغانية 
ــر لــلــجــهــات املــعــنــيــة كافة  ــهــا وجــهــت أوامــ

ّ
إن

التصدي  الــالزمــة من أجــل  التدابير  التخاذ 
ــّر بـــحـــيـــاة املــــواطــــنــــني. وقـــالـــت   مــــا يـــضـ

ّ
ــل ــكـ لـ

ــر أيــضــًا   الــرئــيــس األفــغــانــي أمـ
ّ
الــرئــاســة إن

من   
ّ

كــل بمالحقة  تــقــوم  أن  األمنية  الجهات 
يــعــبــث بــأمــن الــعــاصــمــة كـــابـــول. كــذلــك، قــال 
نــائــب الــرئــيــس األفــغــانــي أمـــر الــلــه صــالــح، 
قــررت أن تزيد عدد   الحكومة 

ّ
بــيــان، إن فــي 

رجــــال الــشــرطــة الــقــلــيــل حــالــيــًا، الــــذي يمثل 
أحد األسباب وراء تفشي ظاهرة االغتياالت 
املغناطيسية واألعمال اإلجرامية  والقنابل 
التنفيذ،  قيد  الــخــطــوة   

ّ
أن ويــؤّكــد  األخــــرى. 

ها ستأتي بثمارها في القريب العاجل.
ّ
وأن

في إقليم هلمند الجنوبي. وأّكد الجاني في 
 الــذي يقتله 

ّ
ــه لم يكن يعرف أن

ّ
اعترافاته أن

بالقنبلة املغناطيسية هو إعالمي، إذ أمره 
وقد  العملّية،  بتنفيذ  حني 

ّ
املسل قـــادة  أحــد 

ذ األمر، كما قال.
ّ
نف

جــهــل ســبــب الــقــتــل والــجــهــة الـــتـــي تــنــفــذهــا 
 من 

ّ
 اهتمام املراقبني، واملواطنني، وكل

ّ
محط

الصدد،  هــذا  في  أفغانستان.  قضية  تعنيه 
يــقــول الــطــالــب الــجــامــعــي، عــنــايــت الــلــه خــان 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »الـــحـــيـــاة فـــي كــابــول  لـــ
 نـــاحـــيـــة مــنــهــا 

ّ
أصـــبـــحـــت صـــعـــبـــة. فـــفـــي كـــــل

تــفــجــيــرات وعــمــلــيــات اغــتــيــال. ال نـــدري أيــن 
نــذهــب كــي نــكــون فــي مــأمــٍن مــنــهــا«. ويشير 
 وقوع التفجيرات وعمليات االغتيال 

ّ
إلى أن

 قلٍق للمواطن، وهي 
ّ
بشكل يومّي هو محط

أداء أجهزة  تــســاؤالت حــول  عمليات تطرح 
األمن ومدى قدرة الجهة التي تقوم بتنفيذ 
تــلــك الــهــجــمــات عــلــى الـــوصـــول إلــــى جميع 
ــروب مـــن قــبــضــة الــحــكــومــة.  ــهــ األطـــــــراف والــ
ــان األقــــالــــيــــم هـــربـــوا  ــكــ ويـــضـــيـــف خــــــان: »ســ

قتل شرطيان وأصيب آخرون 
في تفجيرات بكابول قبل أيام 

)هارون صباوون/ األناضول(
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فالشمجتمع

منتجات حرفيّة بأيدي مسنّين
قصص من نيبال

 شتاء تلبس لورينا 
ّ

كل
ستابيت الجوارب امللّونة 

التي تنسجها جّدتها للشعور 
بالدفء. وهي قّررت في أحد األّيام 

بيع هذه املنتجات في أنحاء العالم، 
مصحوبة بقصٍص تروي الحياة في 
نيبال. تقول لورينا )32 عامًا(، التي 
ساهمت في تأسيس شركة »آجيز« 

 
ّ

 »كل
ّ
في البلد الجنوب آسيوي، إن

قطعة لديها قّصة وقيمة تاريخية 
 كلمة »آجي« تعني 

ّ
وثقافية«. علمًا أن

»جّدة« باللغة النيوارية املحلّية. وتقّدم 
املجموعة قطعًا مصنوعة بأيدي 

 جّدات 
ّ
، هن

ّ
أشخاٍص كبار في السن

في أغلب األحيان، من مالبس صوفية 
رفق 

ُ
انيات وأساور وحلي. وت

ّ
وبط

بمدّونات صوتّية فيها قصص أو 
أغنيات تروي حياة هؤالء الحرفيني من 

خريف العمر. وباتت لورينا تتعاون 
مع نحو ثالثني حرفّيًا متقّدما في 

 معظمهم من 
ّ
، من الجنسني، لكن

ّ
السن

النساء، اللواتي يستخدمن تقنيات 
باع القطع 

ُ
ومواد تقليدية في نيبال. وت

في متجرين، في وادي كاتماندو وعلى 
املوقع اإللكتروني األميركي »إتسي«. 
ومن الالفت، مشاركة أوالد الحرفيني 

وأحفادهم في املشروع، بهدف توطيد 
الروابط العائلية، خصوصًا بني 

األجيال. 
ليس من الشائع في نيبال أن يعمل 

، بل واجهت لورينا 
ّ
كبار السن

 الرفاه 
ّ
صعوبات جّمة إلقناع األسر بأن

البدني والعقلي لشخٍص متقّدٍم في 
ها 

ّ
ز بممارسة نشاٍط ما. لكن

ّ
 يتعز

ّ
السن

ثابرت في مساعيها، بفضل جّدتها، 
التي تقول: »العمل أفضل بكثير من أن 

يبقى املرء مكتوف اليدين«. 
)فرانس برس(
)الصور من: فرانس برس(
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