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طرابلس ـ العربي الجديد

ال يــتــقــّيــد لــيــبــيــون كــثــيــرون بـــاإلجـــراءات 
ــيـــروس كـــورونـــا  ــفـ ــة بـ ــة الـــخـــاصـ ــيـ ــائـ الـــوقـ
الــرغــم مــن إعــان السلطات  الجديد، على 
يه 

ّ
الصحية فــي الــبــاد ارتــفــاعــا فــي مــعــّدالت تفش

محليا، وهو األمر الذي اضطر الحكومة إلى فرض 
حظر تجّول ليلي كتدبير أّولّي.

أمن  مديرية  فــي  الضابط  املكي  إسماعيل  ويــؤكــد 
سبها جنوب شرقي ليبيا، »عدم تجاوب املواطنني 
لــنــداءات األطــبــاء واملــســؤولــني الصحيني«، مؤكدًا 
 »الحياة تسير بشكل طبيعي 

ّ
»العربي الجديد« أن لـ

 أشكال االحتراز من الوباء«. يضيف 
ّ

مع غياب كل
ه »على الرغم من االهتمام بمكافحة الوباء 

ّ
املكي أن

 السلطات 
ّ
الذي تعّبر عنه القرارات الحكومية، فإن

ــق بــإهــمــال 
ّ
ال تــفــرض غـــرامـــات وال عــقــوبــات تــتــعــل

الـــتـــي يتطلبها  الــتــدابــيــر االحـــتـــرازيـــة  املـــواطـــنـــني 
 ذلك ُيَعّد »مساهمة حكومية 

ّ
الوضع«، الفتا إلى أن

ي الوباء«.
ّ

في تفش
ــي مـــفـــتـــاح أبـــو  ــدنــ ــن جـــهـــتـــه، يـــقـــول الـــنـــاشـــط املــ مــ
 ثّمة »تراجعا كبيرًا في التزام املواطنني 

ّ
جرادة إن

ــامـــات«، مــــحــــذرًا مــــن مـــخـــاطـــر الــتــجــمــعــات  ــمـ ــكـ ــالـ بـ
بّد  »ال  ــه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ ويــوضــح  الكبيرة. 

اتجاه  فــي  تــذهــب حاليا  أن  مــن  التوعية  لحمات 
التحذير من التجّمعات الكبيرة. فاألسواق مكتظة 

بــالــنــاس مـــن دون أّي تــقــّيــد بــالــتــبــاعــد الــجــســدي، 
التي  االجتماعية  املناسبات  هو  خطورة  واألكثر 
م على الرغم من حظرها رسميا بقرار 

َّ
ما زالت تنظ

حكومي«. ويلقي أبو جرادة اللوم على »السلطات 
التي تصدر قرارات بشأن مكافحة الوباء من دون 
أن تــلــزم املـــواطـــن بــالــتــقــّيــد بــهــا وفــــرض عــقــوبــات 
ــتــــمــــرار إهـــمـــال   »اســ

ّ
ــفـــني«، مــــؤكــــدًا أن ــالـ عـــلـــى املـــخـ

املواطنني لــإجــراءات االحــتــرازيــة بعد مــرور أكثر 
ي الــوبــاء فــي الــبــاد، دليل على 

ّ
مــن عــام على تفش

اللوم  يلقي  ه 
ّ
لكن يه«. 

ّ
تفش فــي  السلطات  مشاركة 

 »االلـــتـــزام بالكمامة 
ّ
 إن

ً
كــذلــك على املــواطــن، قــائــا

الثقافة  إطــار  في  ُيــدرجــان  االجتماعي  وبالتباعد 
املراكز الصحية  لــوم  املنطقي  الصحية، ومــن غير 
في  يساهم  فاملواطن  على عجزها.  واملستشفيات 
يأتي  الـــذي  اإلهــمــال  بسبب  بــاملــرضــى  اكتظاظها 

به«.
وقد شارك أبو جرادة في حمات توعية عّدة نظمها 
ــــدارس والــجــامــعــات  نــاشــطــون ومــتــطــوعــون فــي املـ
وفي مراكز النشاط املدني في العاصمة طرابلس. 
 »املــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة كــانــت 

ّ
ــــى أن ويـــشـــيـــر إلـ

ــارس أنــشــطــة  ــمـ ـــا نـ
ّ
ــن أكـــثـــر املـــســـاحـــات حــيــث كـــن مـ

ــرورة تــقــّيــد املـــواطـــن بــالــتــدابــيــر  ــ تــوعــيــة حــــول ضــ
فت بسبب تعليق 

ّ
 تلك األنشطة توق

ّ
الوقائية. لكن

ه »على الرغم من 
ّ
الدراسة«. ويوضح أبو جرادة أن

ناشطون  ينظمها  التي  التوعية  نشاطات  أهمية 

 دعـــمـــا حــكــومــيــا وال 
َ

ـــهـــا ال تـــلـــق
ّ
ومـــتـــطـــوعـــون، فـــإن

مساهمة رسمية فيها«، منتقدًا التراخي الحكومي. 
الليلي  الحظر  إجــــراءات  تفيد  »بــمــاذا  ويــتــســاءل: 
ــواق الــشــعــبــيــة والــســاحــات  ــاء عــلــى األســــ ــقـ مـــع اإلبـ
النهار؟«. ويشّدد  في  بالناس  واملساجد مزدحمة 
 »الوعي بمخاطر الوباء ال يتعلق باملواطن 

ّ
على أن

فقط، فللحكومة دورها في فرض التدابير الازمة 
للحّد من انتشاره«. ويتحّدث أبو جرادة عن »عدم 
املقاهي  بإقفال  الخاصة  الحكومة  قــرارات  فاعلية 
 نــظــرهــا عــن االزدحـــــام الكبير 

ّ
واملــطــاعــم مــع غـــض

البحر«،  مــراكــز االصطياف على طــول شاطئ  فــي 
 »املــصــايــف تــحــّولــت إلــى بــؤر لنقل 

ّ
مشيرًا إلــى أن

إذ  بنائها  ملخالفات  تلتفت  ال  والسلطات  الــوبــاء 
تأتي متاصقة«.

وعن نتائج حمات التوعية التي يشارك فيها، ينفي 
الوباء غائبا  أبو جــرادة أن يكون »الوعي بمخاطر 
الكبرى  »النسبة   

ّ
أن املــواطــنــني«، شــارحــا  عــن  تماما 

منهم غير آبهة باألمر«. وهو ما يوافقه فيه رمزي 
أبــو ستة عضو فــرق الــرصــد واالســتــجــابــة التابعة 
»العربي  لوزارة الصحة في ليبيا. ويشير أبو ستة لـ
 »الــنــســب املــعــلــنــة عـــن اإلصـــابـــات 

ّ
الـــجـــديـــد« إلــــى أن

بــالــفــيــروس فـــي الـــفـــتـــرات املــاضــيــة مـــن قــبــل املــركــز 
 عدد املصابني 

ّ
الوطني ملكافحة األمــراض، تؤّكد أن

 »املاحظ 
ّ
بسبب املخالطة كبير«. يضيف أبو ستة أن

في التحديثات اليومية لإصابات بحسب بيانات 

املركز هو تركزها في املدن الكبيرة، األمر الذي يشير 
إلى أن االزدحام وعدم تقّيد املواطن بإجراء التباعد 
ــي الـــوبـــاء«. 

ّ
االجــتــمــاعــي عـــامـــان أســـاســـيـــان لــتــفــش

»فــــرض قـــراراتـــهـــا  ـــ ويـــطـــالـــب أبــــو ســتــة الــحــكــومــة بــ
إذ يرى  االحــتــرازيــة بجدية«،  بــاإلجــراءات  الخاصة 
مــن وزارة الصحة  يــســتــوجــب  الــحــالــي  »الـــظـــرف   

ّ
أن

التنسيق مع الهيئات الحكومية، ال سّيما اإلعامية 
املتعلقة خصوصا  التوعية  لتكثيف حمات  منها، 
ي اللقاحات املضادة لكوفيد-19 والتي 

ّ
بضرورة تلق

ما زال املواطن عازفا عنها«.

مجتمع
عمدت الشرطة السويسرية، أمس اإلثنني، إلى تفريق ناشطني في مجال املناخ تجّمعوا في حّي 
أحفوري  وقــود  احتجاجا على تمويل مشروعات  ني 

َ
وأقفلوا مداخل مصرف زيــورخ  بمدينة  املــال 

 ما تقوم به يهدف 
ّ
مضّرة بالبيئة. وأوضحت مجموعة »رايز أب فور تشينج« املعنّية باملناخ أن

إلى »جذب االنتباه إلى تداعيات تقاعس املؤسسات املالية السويسرية«. ويأتي ذلك وسط غضب 
ي املتوسط العاملي تقريبا وتتغّير 

َ
في الباد التي ترتفع درجات الحرارة فيها بوتيرة تعادل ضعف

)رويترز( طبيعة جبالها الشهيرة بفعل تغّير املناخ. 

نقذ أكثر من 700 مهاجر سّري كانوا يحاولون عبور البحر األبيض املتوسط على منت مراكب 
ُ
أ

ــبـــوع املــنــصــرم، بــحــســب مـــا أعــلــنــت مــنــظــمــة »إس أو إس  مــتــداعــيــة، فـــي خـــال عــطــلــة نــهــايــة األسـ
ضح 

ّ
خذ من مرسيليا في جنوب فرنسا مقّرًا لها. لكن، لم يت

ّ
مديتيرانيه« غير الحكومية التي تت

ل هؤالء املهاجرون السرّيون. وقد أتى ذلك في خال سّت عمليات 
َ
بعد في أّي »مرفأ آمن« سوف ُينز

 على متنها أكثر من طاقتها االستيعابية، ال 
ّ

ذت في املياه الدولية، بعد رصد مراكب تقل
ّ
ف

ُ
إنقاذ ن

)فرانس برس( سّيما قبالة شواطئ مالطا وليبيا. 

إنقاذ أكثر من 700 مهاجر من البحر األبيض المتوسطسويسرا: تفريق ناشطين في مجال المناخ

في  األمراض  لمكافحة  الوطني  المركز  لفت 
ثالثة  موجة  في  الدخول  عن  أعلن  الذي  ليبيا 
اإلصابات  الكبير في  االرتفاع  أّن  إلى  الوباء،  من 
الهندي  دلتا  متحّور  تفّشي  نتيجة  يكون  قد 
أّن نسب  الجديد. وأوضح  من فيروس كورونا 
اإلصابة ارتفعت إلى 38 في المائة من مجمل 
انتشار  منذ  األعلى  وهــي  المحللة،  العيّنات 

الوباء في البالد.

أعلى نسبة إصابات كورونا

وســـط الـــدخـــان الــكــثــيــف الــــذي تــتــســّبــب فــيــه حــرائــق 
الغابات املتمّددة في تركيا، يحاول الرجل )الصورة( 
 طريقه. وكانت الحرائق قد بدأت تجتاح غابات 

ّ
شق

الساحل الجنوبي حيث تقوم منتجعات عديدة على 
الــذعــر بــن السياح  املــتــوســط، لتثير  البحر األبــيــض 
َعّد منكوبة اليوم، 

ُ
وتشّرد سكان تلك املناطق التي ت

فت خسائر كبيرة بعضها في األرواح.
ّ
وقد خل

ومنذ اندالع الحريق األّول، راح رجال اإلطفاء يعملون 
في  الغابات  اجتاحت  التي  الحرائق  على  للسيطرة 
تلك املناطق، في حن قّدمت أوروبا دعمها في إطار 
اإلطــار،  هــذا  املستعرة. وفــي  النيران  احــتــواء  جهود 
تصل طــائــرتــا إطــفــاء مــن إســبــانــيــا، الــيــوم الــثــاثــاء، 
ـــى مـــن كــرواتــيــا أمــس  سبقتهما طـــائـــرة إطـــفـــاء أولـ
أعلنت عن  األوروبــيــة قد  املفوضية  اإلثــنــن. وكانت 

ذلك، أّول من أمس األحــد، موضحة أّن تركيا فّعلت 
خذت 

ّ
»آلية الحماية املدنية« التابعة للمفوضية التي ات

ــار االســتــجــابــة لــحــاالت  بـــدورهـــا اإلجــــــراءات فــي إطــ
ــإّن مـــركـــز تــنــســيــق االســتــجــابــة  ــ الــــطــــوارئ. كـــذلـــك فـ
لــلــطــوارئ فــي االتــحــاد األوروبــــي، بـــاٍق على اتصال 
التركية، في حن صّرح مفّوض  منتظم بالسلطات 
بــأّن  لينارتشيتش  األوروبـــي جانيز  األزمـــات  إدارة 

تركيا في هذه  االتحاد متضامن بشكل كامل مع 
األوقات الصعبة.

ــه إلــى جانب الــدعــم األوروبـــي، 
ّ
تجدر اإلشـــارة إلــى أن

ت تركيا مساندة من دول عّدة، فانضّمت طائرات 
ّ
تلق

الحرائق،  على  السيطرة  جهود  إلــى  مختلفة  إطفاء 
آتية من أوكرانيا وروسيا وأذربيجان وإيران.

)العربي الجديد، أسوشييتد برس(
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)فرانس برس(



بعد سنوات من مجزرة مدينة سنجار العراقية، ال يجرؤ 
سكانها األيزيديون على العودة. مشاريع إعادة 

اإلعمار متوقفة، وال خطوات لتغيير الحال

الجهل سبب الغرق في شمال سورية

1819
مجتمع

بغداد ـ محمد الباسم

فــــــي ذكــــــــــرى مــــــجــــــزرة »اإلبــــــــــــادة 
مقاتلو  ارتكبها  التي  األيزيدية« 
تنظيم »داعش« في بلدة سنجار 
بمحافظة نينوى العراقية عام 2014، والتي 
ـــني وخــطــف  ــديـ ــزيــ شـــهـــدت مــقــتــل آالف األيــ
وسبي آالف آخرين معظمهم نساء وأطفال، 
 وضع املدينة 

ّ
يؤكد مسؤولون ومراقبون أن

الــنــواحــي منذ تحريرها   
ّ

لــم يتطور فــي كــل
 عملية البحث عن مفقودين 

ّ
عام 2015، وأن

ـــهـــا تــضــم رفــاتــهــم 
ّ
وعــــن مــقــابــر يــعــتــقــد بـــأن

تــتــواصــل، بينما مــا زالـــت املــبــانــي واملــنــازل 
يقطنون  الذين  السكان  من  وخالية  مدّمرة 

منذ أعوام في مخيمات النازحني.
في 3 أغسطس/ آب 2014، ارتكب »داعــش« 
إحدى أبشع جرائمه في العراق، حني اقتحم 
مــئــات مــن مسلحيه بــلــدة ســنــجــار، وأعـــدم 
مــئــات مــن الــرجــال والــشــبــاب، وخــطــف آالف 
النساء والفتيات، بينهم أطفال ما زال أكثر 
من 3 آالف منهم مجهولي املصير حتى اآلن.

يـــقـــول قــائــمــقــام ســـنـــجـــار، مــحــمــا خــلــيــل لـــ 
ــديـــون  ــزيـ ــربـــي الـــجـــديـــد«: »واجــــــه األيـ ــعـ »الـ
ــا تعشش  ــــت أصــــداؤهــ أبـــشـــع إبـــــادة مـــا زالـ
فـــي أذهـــــان جــمــيــع أبــنــائــهــم. وزاد مــآســي 
توفير  العراقية  الحكومة  تجاهل  املجزرة 
لـــرعـــايـــتـــهـــم واحــتــضــانــهــم  مــتــطــلــبــات  أي 
بحياتهم،  تليق  التي  املستلزمات  وتوفير 
ما جعلهم يفقدون األمل في ظل تهميشهم 
بــالــكــامــل، كــمــا تـــأثـــر الـــوضـــع فـــي ســنــجــار 
باشتداد الصراعات السياسية واإلقليمية 
ــا املـــــديـــــنـــــة«. يــــضــــيــــف: »ال  ــدهـ ــهـ الــــتــــي تـــشـ
ــن 3000  ــاذ أكـــثـــر مــ ــقــ ــة إلنــ ــّديــ تـــحـــركـــات جــ
ــداد املــخــطــوفــني  ــ ــة فـــي عـ ــديـ ــزيـ أيــــزيــــدي وأيـ
يـــــعـــــرف أحــــد  ــن، والـــــــذيـــــــن ال  ــ ــوديــ ــ ــقــ ــ ــفــ ــ واملــ
ــواء كـــانـــوا أحـــيـــاء أو قــتــلــوا.  مــصــيــرهــم، ســ
القضية،  العراقية  الحكومة  أسقطت  وقــد 
ــــي مــن  ــدولـ ــ فــــي حــــني يــتــنــصــل املـــجـــتـــمـــع الـ
سابقا  قطعها  التي  والوعود  املسؤوليات 
لأليزيدين الذين يشكلون مكونا مهما في 
 عددهم يتجاوز 

ّ
املجتمع العراقي، علما أن

نصف مليون«.

مصالح المليشيات
 »حكومة إقليم كردستان 

ّ
يشير خليل إلى أن

أقــــــّرت، بــالــتــنــســيــق مـــع بـــغـــداد وبــالــتــعــاون 
خططا  املتحدة،  لألمم  تابعة  منظمات  مــع 
كــثــيــرة إلعــــــادة إعـــمـــار ســنــجــار وإنـــقـــاذهـــا 
 
ّ
ــــذي تــعــيــش فـــيـــه. لــكــن ــيـــم الـ مـــن الـــواقـــع األلـ

مليشيات مسلحة بينها تلك التابعة لحزب 
جهود  أّي  بــذل  تمنع  الكردستاني  العمال 
حقيقية الستعادة املدينة حياتها الطبيعة، 
ُحــررت  التي  املناطق  باقي  إلــى  واالنضمام 

2017 ضــمــن عــمــلــيــات فــــرض الـــقـــانـــون، ما 
زالـــــت الــفــصــائــل املــســلــحــة مــنــتــشــرة فــيــهــا، 
وتــتــحــكــم فــصــائــل أيـــزيـــديـــة فـــي شــكــل غير 
مــبــاشــر بـــزمـــام األمـــــــور«. واســـتـــغـــرب »عـــدم 
حلول  إيجاد  في  العراقية  الحكومة  نجاح 
 االتــفــاق بــني بــغــداد 

ّ
ملــلــف ســنــجــار، علما أن

وأربــيــل على تطبيع األوضـــاع في سنجار، 
ال  ثانويا،  ملفهم  واعتبر  األيزيديني  أهمل 
 أكــثــر مــن 60 فــي املــائــة مــن سكان 

ّ
سيما أن

سنجار يعيشون في مخيمات نزوح بإقليم 
 حكومة اإلقليم تستغل 

ّ
كردستان. ونرى أن

ــازحـــني لــلــحــصــول عـــلـــى مــكــاســب  مـــلـــف الـــنـ
سياسية«.

وال تلوح أّي حلول قريبة لأليزيديني منذ 
»داعـــش« على سنجار  الــذي شنه  الهجوم 
آالف   3 مــــن  أكـــثـــر  فـــيـــه  ــل  ــتــ ــ

َ
وق  ،2014 عـــــام 

أيــزيــدي وسبا 7 آالف امــرأة وفــتــاة، وشــّرد 
فيه معظم أفراد الطائفة البالغ عددهم 550 
ألفا. ويرى مسؤولون عراقيون في حديثهم 
 »الحكومة العراقية 

ّ
لـ »العربي الجديد« أن

مــنــشــغــلــة بــمــلــفــات تــتــعــلــق بــاالنــتــخــابــات 
الفصائل  التي تسببها  األمنية  واملشكات 
املسلحة املعادية لوجود القوات األميركية 

في الباد«.

يمثّل الغرق ثالث أهّم أسباب 
الوفيات الناجمة عن اإلصابات 

غير المتعّمدة عالميًا

المنازل مدّمرة وخالية 
من السكان الذين 

يقطنون منذ 8 أعوام 
في مخيمات النازحين

ـــش. هـــذه الــجــهــات ال تريد  مــن ســيــطــرة داعـ
ــالــــي وتــحــقــيــق  ــلـــب الـــخـــيـــر لــــألهــ فـــعـــلـــيـــا جـ
مصالحهم، وتتعمد تنفيذ أجندات إقليمية 
التحتية  »الــبــنــى   

ّ
أن ويـــؤكـــد  املـــديـــنـــة«.  فـــي 

ــــال املـــنـــازل على  ــرة، وأطــ ــدّمــ فـــي املــديــنــة مــ
ه لم 

ّ
حالها في مركز املحافظة الذي يبدو أن

يخرج من الحرب، أما الحكومة املحلية في 
سنجار فلم تطلق أّي مشروع ضمن حملة 
إعادة اإلعمار، بسبب قلة املوارد املالية من 
جهة، وتهديدات املسلحني الذين يحاولون 
ــيـــر عــلــى  ــتـــأثـ ــار، والـ ــنـــجـ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى سـ

قرارات األهالي وخياراتهم«.
 البرملان العراقي أقّر في مارس/ 

ّ
والافت أن

الــنــاجــيــات، الــخــاص  آذار املـــاضـــي قـــانـــون 
بـــاأليـــزيـــديـــات املـــخـــطـــوفـــات. ولــحــظــت أهــم 
ومعنوية  مالية  امــتــيــازات  منحهن  بــنــوده 
لــتــســهــيــل إعــــادة انــدمــاجــهــن فـــي املــجــتــمــع، 
مـــن بــيــنــهــا راتـــــب تـــقـــاعـــدي وقــطــعــة أرض 
التوظيف، إلى جانب  للسكن، وأولوية في 
ــة،  ــ ــــدراسـ ــشــــروط الـ ات تــتــعــلــق بــ اســــتــــثــــنــــاء
عــبــر إعــفــائــهــن مــن شـــروط الــعــمــر واألجـــور 

وغيرها. 
ــا واســــــعــــــا مــن  ــبــ ــيــ ــرحــ ــون تــ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ والقــــــــــى ال
املــســتــفــيــديــن مــنــه، وتــحــديــدًا آالف الــنــســاء 
ــواتـــي حــررتــهــن  ــلـ مــــن ضـــحـــايـــا الــتــنــظــيــم الـ
وقوات  الدولي  والتحالف  العراقية  القوات 
»الـــبـــشـــمـــركـــة« الــتــابــعــة إلقــلــيــم كـــردســـتـــان. 
األيــزيــديــة، مير جهور  الطائفة  وكــيــل   

ّ
لــكــن

 »القانون 
ّ
»العربي الجديد« أن علي، يؤكد لـ

الــخــاص بــالــنــاجــيــات األيـــزيـــديـــات لــم ُينفذ 
ســنــجــار  »قــضــيــة  أن  مــعــتــبــرًا  اآلن«،  حــتــى 
إقليميا  صــراعــا  تشهد  إذ  بحتة،  سياسية 
بــني قــــوات الــحــشــد الــشــعــبــي وتــلــك التابعة 
لـــحـــزب الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي الـــتـــي تملك 
نـــفـــوذًا وقــــوى مــســلــحــة تــعــيــق أي تــقــدم في 

ترتيب أوضاع املدينة«.

اتفاق سنجار
 »اتــــفــــاق ســـنـــجـــار الــــذي 

ّ
ويــــوضــــح عـــلـــي أن

 
ّ

وقــعــت الــحــكــومــتــان فــي بــغــداد وأربـــيـــل كــل
بـــنـــوده، يــشــكــل الــســبــيــل والـــوحـــيـــد والــحــل 
اليوم إلنهاء معاناة األهالي  األكثر مثالية 
طالبنا  ونحن  املشكات.  غالبية  ومعالجة 
لأليزيديني  الــروحــي  املجلس  كثيرة  مـــرات 
بتنفيذ االتفاق من أجل بدء حمات اإلعمار، 
وإصاح الخدمات وتشييد البنى التحتية. 
كما نرى أن مسؤولي األحزاب الشيعية في 
بــغــداد يــتــعــمــدون إهــمــال مــلــف األيــزيــديــني، 
بينما يجعل العمال الكردستاني وفصائل 
تــتــبــع الــحــشــد الــشــعــبــي املــديــنــة غــيــر آمــنــة، 
فـــي وقـــت يــشــكــل انــتــشــار املـــقـــار العسكرية 
ــدر رعـــب  ــٍل كـــبـــيـــر مــــصــ ــكــ ــــي شــ والـــــســـــاح فـ
للنازحني يجعلهم يترددون في العودة، مع 

بداًل  املخيمات  في  البقاء  بعضهم  تفضيل 
مــن مــواجــهــة مــصــيــر غــيــر بــعــيــد عــن مظهر 

احتال داعش للمدينة«.

ال حلول قريبة
من  وهــو  شنكالي،  أحمد  الصحافي  يشير 
 »املــديــنــة مـــدّمـــرة بالكامل 

ّ
إلـــى أن ســنــجــار، 

حــالــيــا عــلــى غـــــرار بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة. كما 
 نــســبــة 70 فـــي املـــائـــة مـــن مــنــاطــق مــركــز 

ّ
أن

القضاء مدّمرة بسبب العمليات العسكرية 
وعــمــلــيــات قــصــف قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي، 
الــقــوات   

ّ
واســتــيــاء داعـــش عليها. ورغـــم أن

الــحــكــومــيــة الــعــراقــيــة ســيــطــرت خـــال فــتــرة 
رئـــاســـة حـــيـــدر الـــعـــبـــادي عــلــى املــديــنــة عــام 

إقليم كردستان

إيران
بغداد

العراق

الكويت

المملكة 
العربية 

السعودية

سورية

تركيا

التحذير من الغرق وتحديد 
أماكنه الخطرة أمر ملّح في 

شمال سورية، حيث يموت 
البعض ضحية للجهل

عبد اهلل البشير

تتكرر حوادث الغرق في املساحات املائية واألنهر 
ــة فــي  ــارضـ ــعـ فــــي املـــنـــاطـــق الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة املـ
مــحــافــظــتــي إدلــــب وحـــلـــب، شــمــالــّي وشـــمـــال غــربــّي 
ــل تــجــاهــل  ــبــــاب ذلـــــك فــــي ظــ ــعـــدد أســ ــتـ ســــوريــــة، وتـ
مــمــارســي الــســبــاحــة فــي هـــذه املــســاحــات إجــــراءات 
السامة، ومعاييرها، استنادًا إلى طبيعة الواحات 
والــظــروف املرتبطة بــطــرق عــبــور املــيــاه والــتــيــارات 

التي تتحرك فيها. 
يعزو املــســؤول اإلعــامــي فــي الــدفــاع املــدنــي، أحمد 
الــجــديــد« حــوادث  »الــعــربــي  لـــ الشيخو، فــي حديثه 
الـــغـــرق إلـــى تــعــّمــد الــســبــاحــة فـــي مــســاحــات مائية 
ذات  املــيــاه  وواحــــات  البحيرات  مثل  مناسبة،  غير 
األراضي الطينية التي تنعدم فيها الرؤية، وأخرى 
يحتويها  جــاريــة  مــيــاه  أو  عميقة  مــنــحــدرات  ذات 
 فـــرق الــدفــاع 

ّ
نــهــرا الـــفـــرات والــعــاصــي. ويــوضــح أن

ــــداء اســتــغــاثــة لـــحـــاالت غــــرق في  املـــدنـــي لـــّبـــت 51 نـ
مناطق شمال غرب سورية، إذ انتشلت جثامني 34 

شخصا، وأنقذت 17. 
ويـــحـــدد الــشــيــخــو أمـــاكـــن عــمــلــيــات الـــدفـــاع املــدنــي 
فــي ريــف الاذقية وغــرب إدلــب ومناطق فــي حلب، 
 »وسائل الحّد من الحوادث تشمل تجنب 

ّ
معتبرًا أن

الــواحــات الخطرة، مع ضــرورة إبعاد  السباحة في 
ــاكـــن.  ــذه األمـ الــســلــطــات املــحــلــيــة الــســبــاحــني عـــن هــ
ويــجــب أيــضــا توجيه نـــداء ســريــع لعناصر الــدفــاع 
قــدرة على  األكثر  هم 

ّ
ألن املختصة،  الــســوري  املدني 

تنفيذ عــمــلــيــات اإلنـــقـــاذ وإنــجــاحــهــا اســتــنــادًا إلــى 
تدريباتهم وخبراتهم«. ويوصي الشيخو بضرورة 
االكـــتـــفـــاء بــالــســبــاحــة فـــي املـــســـاحـــات اآلمــــنــــة، مثل 
املسابح واملــيــاه الــعــذبــة، واتــخــاذ إجــــراءات وقائية 
ــداء ســتــرات نــجــاة واســتــخــدام  ــ مــن الـــغـــرق، مــثــل ارتـ
الــطــوافــات املائية، وعــدم السباحة فــي حــال افتقاد 
الــخــبــرة أو فــي غــيــاب األشــخــاص الــذيــن يتمتعون 

بها. 
 فــرق الــدفــاع املــدنــي تــحــاول عبر حمات 

ّ
ويــؤكــد أن

باستخدام وسائل مختلفة،  تنفذها  التي  التوعية 
ــتـــواصـــل، الـــوصـــول إلــــى جميع  بــيــنــهــا مــنــصــات الـ
املــدنــيــني وتــوعــيــتــهــم عــلــى مــخــاطــر الــســبــاحــة في 
ولوحات  املائية. وتضع ملصقات  الواحات  بعض 

تعريف باملواقع الخطرة على السباحة.
فـــي نــهــايــة يــولــيــو/ تــمــوز املـــاضـــي، تــوفــي الــشــاب 
يــوســف الــحــمــيــد )27 عـــامـــا( حـــني كــــان يــســبــح في 
ــالـــي، الــتــي  ــمـ بـــحـــيـــرة مـــيـــدانـــكـــي بـــريـــف حـــلـــب الـــشـ
»غير صالحة  ها 

ّ
بأن املدني  الدفاع  يصنفها جهاز 

للسباحة بسبب قاعها الطيني وانحدارها الشديد، 

ووجود حفر عميقة محاذية للشاطئ في قعرها«. 
ــــرودة الـــشـــديـــدة فـــي مــيــاه  ــبـ ــ ويـــحـــذر أيـــضـــا مـــن »الـ
البحيرة التي تسبب تشنج العضات، ومن ركوب 
ها 

ّ
الــقــوارب الــحــديــديــة املــوجــودة فــي الــبــحــيــرة، ألن

 معظم من 
ّ
خــطــيــرة جـــدًا وغــيــر آمــنــة، وال سيما أن

يفعل ذلــك هــم مــن األطـــفـــال«، مــشــددًا على ضــرورة 
ــان والــســامــة عند  ــ الــتــأكــد مـــن تـــوافـــر وســـائـــل األمـ

ركوب القوارب الخشبية )حبال وإطارات(.
بال السليمان )27 عاما(، املهّجر من ريف حمص 
الــشــمــالــي، واملــقــيــم فــي مخيم الــبــركــة بــريــف إدلــب 
الشمالي، يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أتـــردد بني 
فــتــرة وأخــــرى إلـــى منطقة عــفــريــن فــي ريـــف حلب، 
وأســتــغــل الـــوقـــت لــلــذهــاب إلــــى بــحــيــرة مــيــدانــكــي 
الــتــي أســبــح فيها، لكن مــع تــوخــي الــحــذر الشديد 
دائــمــا، إذ أبقى ضمن دائـــرة آمنة خــال السباحة، 
الجلوس عند شاطئها،  في  وأقضي معظم وقتي 
ــرق شــبــان  ــ ألنـــنـــي ســمــعــت قــصــصــا كـــثـــيـــرة عــــن غـ
خــال محاولة السباحة من طــرف إلــى آخــر ضمن 
مسافة تتجاوز نصف كيلومتر. وهــذا أمر خطير 

االحتراف«.  إلى سباحني في غاية  للغاية يحتاج 
وفي مايو/ أيــار املاضي، غرق الطفل عمر حمادة 
البالغ 13 عاما، مع شقيقه ديبو )19 عاما(، وهما 
من أبناء مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، وذلك 
السباحة في بحيرة ميدانكي،  خال ممارستهما 
األصغر  شقيقه  إنــقــاذ  ملحاولة  ديبو  تدخل  حيث 

من الغرق. 
ق جهاز الدفاع املدني عام 2020 غرق أكثر من 

ّ
ووث

45 شخصا في شمال غرب سورية، بينهم 15 خال 
أنــقــذت فــرقــه 47 شخصا.  يــونــيــو/ حـــزيـــران، فيما 
 »أبـــرز أســبــاب الــغــرق هي 

ّ
وقـــال الــجــهــاز حينها إن

السباحة في أماكن محظورة، واملجازفة واملغامرة 
األنــهــر، واألمــاكــن  فــي  السباحة، وخصوصا  خــال 

التي تنمو أعشاب في قعرها.
ثالث  الغرق  ل 

ّ
يمث العاملية،  الصحة  منظمة  ووفــق 

أهــّم أســبــاب الــوفــيــات الناجمة عــن اإلصــابــات غير 
من  املائة  في   7 بنسبة  العالم،  أنحاء  في  املتعّمدة 
ه »حالة من 

ّ
الغرق بأن املنظمة  مجموعها. وتعّرف 

ل التنفس جّراء التعرض لحالة غمر بسوائل«. 
ّ
تعط

للوقاية  املتحدة، هناك طرق مختلفة  ووفقا لألمم 
من الغرق، منها تركيب حواجز للتحكم بالوصول 
املياه  أماكن مأمونة بعيدة عن  املياه، وإتاحة  إلى 
مثل دور حضانة لألطفال فــي ســن مــا قبل دخــول 
املـــــدرســـــة، وتــعــلــيــم الـــســـبـــاحـــة والــــســــامــــة املــائــيــة 
ــارات اإلنــــقــــاذ اآلمــــنــــة، وتــــدريــــب املـــــــارة عــلــى  ــ ــهـ ــ ومـ
مهارات اإلنقاذ واإلنعاش، إضافة إلى وضع لوائح 
خاصة بالقوارب والشحن والعبارات، مع االهتمام 

بتحسني إدارة مخاطر الفيضانات.

مجزرة األيزيديينتحقيق
العراق لم يُنصف الضحايا

نصف عام إعدامات مصر: 80 حكمًا منّفذًا في 

السلطات المصرية مصّرة 
على االستمرار في اعتماد 

عقوبة اإلعدام

القاهرة ـ العربي الجديد

ــة حــكــمــا  ــريـ أصـــــــــدرت مـــحـــكـــمـــة طـــــــــوارئ مـــصـ
 16 مــتــهــمــا، لــيــرتــفــع عــدد 

ّ
بــــاإلعــــدام فـــي حــــق

املــحــكــوم عليهم بـــاإلعـــدام فــي خـــال النصف 
إلـــى 80 شــخــصــا. وقبل  عـــام 2021  مــن  األّول 
الــبــارود  إيــتــاي  أيـــام، قضت محكمة جنايات 
 303 رقــم  القضية  فــي  البحيرة  محافظة  فــي 
العليا طوارئ  الدولة  لسنة 2015 حصر أمن 
املعروفة إعاميا بقضية »تفجير األتوبيس« 
ــدام جــمــيــع املــتــهــمــني في  ــإعــ فـــي الـــبـــحـــيـــرة، بــ
الــقــضــيــة والــبــالــغ عــددهــم 16 مــتــهــمــا، تسعة 
هــم محبوسون وسبعة  إذ  حــضــوريــا،  منهم 
آخــــــرون غــيــابــيــا، وذلـــــك وســــط صــمــت دولـــي 
الخاصة ألحكام  الطبيعة  إلــى  ونــظــرًا  كــامــل. 
 األحكام 

ّ
محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، فإن

 املــحــبــوســني الــتــســعــة هي 
ّ

الـــصـــادرة فـــي حـــق
االستئناف،  وال  للطعن  قابلة  وغير  نهائية 
ــة الــتــنــفــيــذ بـــعـــد تـــصـــديـــق الـــرئـــيـــس  ــ ــبـ ــ وواجـ
ُيذكر  عليها.  السيسى  الــفــتــاح  عبد  املــصــري 
تقديم تظلم قبيل تصديق  لــهــؤالء   

ّ
ــه يحق

ّ
أن

السيسي على الحكم، وتقديم التماس إلعادة 
ر أدلة جديدة لم 

ّ
النظر في الحكم في حال توف

تكن معلومة وقت املحاكمة. أّما أحكام اإلعدام 
 املــتــهــمــني الــســبــعــة الــبــاقــني، فليست 

ّ
فــي حـــق

عاد 
ُ
قل أّي منهم، ت

ُ
ه في حال اعت

ّ
نهائية، إذ إن

»إعــادة  محاكمته مــن جــديــد فــي مــا ُيــعــرف بـــ
اإلجراءات«.

كذلك نظرت املحكمة نفسها في قضية أخرى 
كلي  جــنــايــات   2015 لسنة   2308 رقـــم  حملت 
وسط دمنهور )تابعة للقضاء املدنى الجنائي 
وليس االستثنائي(، املعروفة إعاميا بقضية 
 عــدد املتهمني 

ّ
الــشــرطــة«، علما أن »قــتــل أمــني 

في القضية ثمانية. وقد قضت بإعدام خمسة 
منهم حضوريا، أّما الثاثة اآلخرون فقد تّمت 
تصفيتهم في عام 2014 في الحادثة املعروفة 
»شقة العجمي في اإلسكندرية«. بذلك يكون  بـ
مــجــمــوع أحـــكـــام اإلعـــــدام الـــصـــادرة فـــي خــال 

يوَمني فقط 21 حكما.
ومن خال متابعة واقع اإلعدامات في مصر 
ــام 2021،  ــ ــى مــــن عـ ــ ــ فــــي األشــــهــــر الـــســـتـــة األولـ
تــوّصــلــت الجبهة املــصــريــة لــحــقــوق اإلنــســان 
ــّرة عــلــى  ــة مــــصــ ــريـ ــلـــطـــات املـــصـ  »الـــسـ

ّ
إلـــــى أن

اإلعــدام،  االعتماد على عقوبة  في  االستمرار 
ــي بــعــض  ــ ــي أحـــكـــامـــهـــا فـ ــ ــا يـــظـــهـــر فـ ــ وهــــــو مـ
الــجــرائــم الــجــنــائــيــة، كــمــا يــظــهــر فــي الــتــوســع 
العنف  قضايا  فــي  للعقوبة  استخدامها  فــي 
الــســيــاســي والـــتـــي يــتــعــّرض فــيــهــا املــتــهــمــون 
 بــحــقــوقــهــم املــكــفــولــة خــال 

ّ
النــتــهــاكــات تــخــل
فترة محاكمتهم«.

ورصـــــدت الــجــبــهــة املــصــريــة إصـــــدار مــحــاكــم 
الــجــنــايــات املــدنــيــة 157 حــكــمــا بـــاإلعـــدام في 
الـــجـــاري، معظمها  الــعــام  مــن  األّول  الــنــصــف 
ــذلـــك أّيـــــــدت مــحــكــمــة  فــــي قـــضـــايـــا جـــنـــائـــيـــة. كـ

اإلعـــدام  أحــكــام  العسكرية  والــطــعــون  النقض 
 39 شخصا ما بني قضايا 

ّ
الــصــادرة في حــق

جنائية وأخرى على خلفية اتهامات بالعنف 
الــســيــاســي. وقـــد قــامــت الــســلــطــات فــي الفترة 
 80 

ّ
ــــق ــدام فــــي حـ ــ ــ نــفــســهــا بــتــنــفــيــذ أحــــكــــام إعـ

شخصا في 26 قضية، منهم 17 شخصا في 
»اقــتــحــام  بقضية  إعــامــيــا  املــعــروفــة  القضية 
فـــي 25 قضية  كـــرداســـة« و63 شــخــصــا  قــســم 
اإلعــــدام بمعظمها  أحــكــام  أتــت  جنائية. وقــد 
وإبــريــل/ نيسان ويونيو/  آذار  ــارس/  مـ فــى 
ــذت أحكام 

ّ
ــف

ُ
حــزيــران املــاضــيــة. ففي مـــارس، ن

 30 شــخــصــا فـــي أكــثــر مـــن 14 
ّ

ــق ــــدام فـــي حـ إعـ

 17 
ّ

ــي حـــــق ــل فــ ــريــ قــضــيــة جـــنـــائـــيـــة، وفـــــي إبــ
قسم  )اقــتــحــام  سياسية  قضية  فــي  شخصا 
 25 

ّ
شـــرطـــة كــــرداســــة(، وفــــي يــونــيــو فـــي حــــق

شــخــصــا فـــى خــمــس قــضــايــا جــنــائــيــة. وكـــان 
 شخص واحد 

ّ
ذ في حق

ّ
ف

ُ
حكم باإلعدام قد ن

كانون  يناير/  فــي  جنائية  قضية  فــي  هم 
ّ
مت

 ستة أشخاص 
ّ

الثاني، وأحكام أخرى في حق
أربــع قضايا جنائية في فبراير/ شباط  في 
ــد في   شــخــص واحــ

ّ
املـــاضـــي، وحــكــم فـــي حـــق

قضية جنائية في مايو/ أيار املاضي.
كذلك أّيدت محكمة النقض حكَمي إعدام في 
جنائية  قضايا  فــي  هَمني 

ّ
مت شخَصني   

ّ
حــق

 شخَصني آخَرين 
ّ

في يناير، وحكَمني في حق
فبراير،  في  ني 

َ
جنائيت ني 

َ
قضّيت فى  هَمني 

ّ
مت

 15 شــخــصــا فـــي خمسة 
ّ

ــا فـــي حــــق ــكـــامـ وأحـ
قضايا )سبعة أشخاص فى قضية سياسية 
وثمانية في أربع قضايا جنائية( في إبريل. 
 

ّ
ّيـــَدت في يونيو أحكام إعــدام في حق

ُ
أ كذلك 

20 شــخــصــا فــي ســـّت قــضــايــا )12 مــنــهــم في 
 

ّ
قــضــيــة واحــــدة ســيــاســيــة، وهـــي قــضــيــة فــض

رابعة، والثمانية اآلخرون في خمس قضايا 

جنائية(. وما زالت املحاكم املصرية مستمّرة 
ــدام فــى حكمها  ــ فــي الــلــجــوء إلـــى عــقــوبــة اإلعـ
ــم كــثــيــرة تــصــل إلــــى 105 جــرائــم  ــرائـ عــلــى جـ
نـــّص عليها عـــدد مــن الــتــشــريــعــات املــصــريــة، 
ــم 58 لــســنــة 1937  مــثــل قــانــون الــعــقــوبــات رقـ
رقم  العسكرية  األحــكــام  وقــانــون  وتعدياته، 
والذخائر  األسلحة  وقــانــون   1966 لسنة   25
رقم 394 لسنة 1954، وحتى قانون مكافحة 

املخّدرات رقم 182 لسنة 1960.
طّبق في 

ُ
ت اإلعـــدام فى مصر   عقوبة 

ّ
أن ُيذكر 

قــضــايــا جــرائــم كــثــيــرة ولــيــس فــقــط الــجــرائــم 
 

ّ
ــرة، كــــذلــــك ُيـــنـــتـــهـــك فــــي الــــغــــالــــب حـــق ــطــ ــخــ الــ

عادلة،  محاكمة  على  الحصول  فى  املتهمني 
ــدى الــضــمــانــات الــتــي  ــَعـــّد إحــ  ذلـــك ُيـ

ّ
عــلــمــا أن

الدولية،  واملــعــاهــدات  املــواثــيــق  عليها  نّصت 
خــصــوصــا فـــى الــقــضــايــا الـــتـــي يــمــكــن فيها 

إصدار أحكام باإلعدام.

زهير هواري

تبعًا  العربية  املنطقة  تقسيم  يمكن  العموميات،  إطـــار  فــي  نبقى  ال  كــي 
ألوضاعها العامة وتعليميًا بما فيه عملية التقييم، عبر نظام االمتحانات 
توزيعها  التفاعل مع جائحة كورونا، من خال  لجهة  كما هو معروف، 
على مجموعات. يمكن وصف هذا التقسيم بأنه غير تربوي صرف، كما 
يظن البعض، ولكن مضاعفاته تعليمية بالتأكيد، وتدخل في إطار بحثنا 
الرابط بن املجموعات جميعًا هو أّن التداخات قد تركت بصماتها عليها، 
بما هي عملية تفشي الوباء من جهة وجملة األوضاع التي تعيشها من 

جهة ثانية، ما ترك نتائجه على الوضع التعليمي.
املؤكد أّن املجموعة األولى وهي األقل تأثرًا بالجائحة، وحاالت االضطراب 
تنسحب على مجمل دول الخليج العربي )السعودية والكويت واإلمارات 
وقطر والبحرين وُعمان(. وهذه باملجمل اعتمدت إجــراءات ضبط فاعلة 
لكبح الـــوبـــاء. وكــمــا هــو مــعــلــوم، فــهــي تملك مــقــدارًا متقدمًا مــن وســائــل 
واالقتصادية  املــاديــة  لإلمكانات  بالنظر  الرقمية،  التكنولوجيا  وأساليب 
التي تتمتع بها. ال يعني ذلك أّن هناك نوعًا من الساسة الكاملة قد حدث 
في عملية التعاطي، إذ تبن من أبحاث عدة أّن هناك جملة أعطاب جوهرية 
املستقرة نسبيًا، من دون  الــدول  الثانية هي  املجموعة  املعالجة.   تتطلب 
وفائضة  مؤهلة  وبشرية  مادية  قــدرات  امتاك  االستقرار  ذلــك  يعني  أن 
أحكام  مــن  فرضته  مــا  وتــجــاوز  واستيعاب  الجائحة،  مــع  التعاطي  على 
ومضاعفات، أطاحت إلى حد كبير باملنجزات الجزئية التي راكمتها في 
غضون السنوات املنصرمة، من تقدم على صعيدي الجهاز البشري لجهة 
الخبرات، وامتاك األدوات التقنية وغيرها. تنطبق مثل هذه األوضاع على 

 من املغرب والجزائر وتونس ومصر واألردن.
ّ

كل
أكثر  ثالثة تعاني من معضات متفاقمة على  ثم هناك مجموعة عربية 
ــهــا عطلتها 

ّ
 أن

ّ
مــن صعيد عــام، وإن لــم تصل إلــى الــحــروب واالقــتــتــال، إال

مع  تجاوزية  بفاعلية  التعاطي  عن  التربوية  واملؤسسات  الــدولــة  وتعطل 
التصنيف  هــذا  فــي  يدخل  بــادهــا.  على  نفسها  التي فرضت  املشكات 
الــعــام، والــدخــل  الــوضــع األمــنــي واالقــتــصــادي  العناصر، مثل  الكثير مــن 
 من لبنان والعراق والسودان 

ّ
الفردي، وغيرها. يندرج في هذه املجموعة كل

والصومال وموريتانيا وجيبوتي.
 تشهد حروبًا مستعرة على نطاق 

ً
تبقى املجموعة الرابعة وتضم هذه دوال

 من السلم األهلي البارد، 
ً
عام أو مناطقي في أجزاء رئيسية منها، أو أشكاال

الدولة وقدراتها على  ها تنعكس على مجموع كيانها وتضع مصير 
ّ
لكن

املحك. وتتميز هذه املجموعة بتخلخل واضح في تكوين وتركيب السلطة 
السياسية القائمة، وضعف سلطة وقرارات الدولة املركزية وفرضها هيبة 
ها تخضع لاحتال على نحو معروف كما هي حال الضفة 

ّ
القانون، أو أن

 من 
ّ

الغربية أو الحصار كما هو وضــع غــزة. ويدخل في هــذا النسق كــل
اليمن وليبيا وسورية وفلسطن.

)باحث وأكاديمي(

األوضاع التعليمية: نماذج عربية

أكاديميا

ما زالت سنجار نقطة توتر أمني وجذب لفصائل ومليشيات مختلفة، 
الطبيعي.  نمطها  الحياة  واستعادة  أهلها،  عودة  دون  حال  ما 
يقول قائمقام المدينة محمد خليل، إّن »كّل المحاوالت والجهود 
التي تبذلها منظمات دولية وأطراف سياسية مختلفة لحّل  الكبيرة 
األزمة تصطدم بالصراع السياسي واإلرادات الخارجية، لذا مرّت سنوات 

عجاف على سنجار«.

سنوات عجاف في سنجار

)Getty /يرفعن صور أقربائهن المفقودين )ألبا كامبيرو

)Getty /وفيات كثيرة في بحيرة ميدانكي بعفرين )رامي السيد

االســتــراتــيــجــيــات  ــول  حــ اآلراء  تــتــعــدد 
الـــنـــاجـــحـــة الــــتــــي تـــســـاعـــد فـــــي تــحــكــم 
األشخاص بإنفاقهم للمال، وصواًل إلى 
النجاح في تفادي ما يعرف بالتبذير، 
والحفاظ بالتالي على امليزانيات التي 
تــتــاءم مــع الـــقـــدرات املــتــوافــرة، وتلبي 
ــيــــاجــــات الــــضــــروريــــة املــطــلــوبــة  ــتــ االحــ

لتوفير نمط حياة عادي ومثالي. 
يورد تقرير نشره موقع »سايكولوجي 
اآلراء تشمل  هـــذه  »بــعــض   

ّ
أن تــــوداي« 

إنــشــاء مــيــزانــيــات مفّصلة ودقــيــقــة، أو 
والبقاء  املغرية  املشتريات   

ّ
كــل تجاهل 

في حدود امليزانية املحددة شهريا، أو 
 النقود في املنزل«.

ّ
حتى ترك كل

وفي ماحظة الفتة جدًا، يشير التقرير 
 »الــدراســات األكثر حداثة تثبت 

ّ
إلى أن

التي  النفس  ضبط  استراتيجيات   
ّ
أن

يــســتــخــدمــهــا األشـــخـــاص نــفــســهــم هي 
وتتفوق  اإلنـــفـــاق،  تقليل  فــي  الــفــضــلــى 
إلى  التي تستند  الخبراء  على مشورة 
اخــتــبــارات وتـــجـــارب تــنــشــرهــا مجات 
مــتــخــصــصــة«. وفــــي إحـــــدى الــتــجــارب 
الــتــي أجـــريـــت فـــي جــامــعــة »كــارلــتــون« 
ــّيــر املــشــاركــون بــني تطبيق 

ُ
فــي كــنــدا، خ

النفس  بضبط  خاصة  استراتيجيات 
املالي أخضعت لتجارب أكدت فاعليتها 
أكــاديــمــيــا، أو اعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــات 
يــســتــخــدمــونــهــا شــخــصــيــا فــــي ضــبــط 
ــرى تـــتـــبـــع إنـــفـــاق  ــ ــ ــــي. وجـ ــالـ ــ الـــنـــفـــس املـ
املــشــاركــني على مــدى شــهــر، ومقارنته 
بني هاتني املجموعتني وأخرى لم تحدد 
للمشاركني  مــالــيــة  اســتــراتــيــجــيــات  أّي 

سواء مثبتة أكاديميا أو شخصية.
الذين  املشاركني   

ّ
أن التجربة  وأظــهــرت 

الشخصية  استراتيجياتهم  اعــتــمــدوا 
مبالغ  أنفقوا  املــالــي  النفس  فــي ضبط 

أقـــل مــن املجموعتني األخـــريـــني، مــا قد 
ها األكثر فاعلية.

ّ
يعني أن

 أكـــثـــر مـــن نــصــف هــذه 
ّ
وكـــــان الفـــتـــا أن

ــقــــرارات  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات املـــرتـــبـــطـــة بــ
الناس شابهت استراتيجيات الخبراء، 
ها كانت أكثر تحديدًا من النصائح 

ّ
لكن

تحدثوا  أشخاصا  أن  باعتبار  العامة، 
تعمل  مــعــّيــنــة  مــيــزانــيــة  تطبيقهم  عـــن 
وضعهم  عــن  أو  إليهم،  بالنسبة  جيدًا 
خــطــط إنــفــاق يــومــيــة وأســبــوعــيــة. كما 
اعتبرت بعض االستراتيجيات شديدة 
الــخــصــوصــيــة مــثــل تــحــويــل كـــل دوالر 
ــــى دقــــائــــق تــحــتــســب فــــي أجـــر  يــنــفــق إلـ

العمل لزيادة فكرة املعاناة في الدفع.
ويـــــــــــــربـــــــــــــط خـــــــــــــبـــــــــــــراء واقـــــــــــــــــــــع كـــــــــون 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــات الـــشـــخـــصـــيـــة أكـــثـــر 
الــخــبــراء بتوافقها  مــن مــشــورة  فاعلية 
ــيـــة.  مــــــع الــــقــــيــــم والـــــســـــمـــــات الـــشـــخـــصـ
 »الــشــخــص الــذي 

ّ
ــأن ويــعــطــون مــثــااًل بــ

ــنـــظـــرة تــنــشــد  يـــتـــعـــامـــل مــــع اإلنـــــفـــــاق بـ
يحقق  قــد  مستقبلية،  أهــــداف  تحقيق 
إفــادة أقــل من شخص يشعر بعواطف 
قــــويــــة قــــد تــجــعــلــه يــــنــــدم عـــلـــى تــنــفــيــذ 

عمليات شراء غير ضرورية«. 
 »االستراتيجية 

ّ
من هنا، يرى هؤالء أن

نــفــســهــا قـــد ال تـــكـــون نــتــائــجــهــا جــيــدة 
ــة إلـــــــى جـــمـــيـــع األشـــــخـــــاص،  ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
وبـــالـــتـــالـــي إذا كــــان الــشــخــص املــعــنــي 
 
ّ
ــاق فـــإن ــفــ يــكــافــح مـــن أجــــل خــفــض اإلنــ
الطريقة األكثر فاعلية قد ال تتمثل في 
الــبــحــث عــن نــصــائــح يمنحها آخـــرون، 
نجحت  استراتيجيات  في  التفكير  بل 
ــم  ــهـ ــه فــــي املـــــاضـــــي. واملـ ــيــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
االســـتـــمـــرار فـــي وضــــع اســتــراتــيــجــيــات 

ضبط النفس املالي، واستخدامها«.
)كمال حنا(

التحكم في اإلنفاق مهمة 
شخصية
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